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Τ πᾶνο δμαθανουχοᾶ ἰὸ ΡΙΘδθηὺ ὑΠ15 ΘΠ ΠΠ0Ὶ 1] ἃ ΘΟΠΙΡ]ο ἴθ 
ἃ, ΌΤΙ ἃ5. ῬΟΒΒΙΌ]6 ἴον {π6 ΘΟ ΘΊΘη06 οἵ {π6 τϑϑθι, 580. {παῖ 
6 18 Υ 6 4016 αὖ ἃ οίαημοθ, δηἋ υυιϑπουύ πανηρ Π15 αὐδθη 0 
αἰβίγαοίθα ὈγῪ Ππανὶηρ ἴο ΘΟΠμΒ.]}Ὁ ΒΘΥΘΙᾺ] ΘΟ Π]ΟΠ5, ὕο ἰαίκο 1η 8] 
ἐπαὺ οαπ οομἰυθαΐο ἴο ἃ τσ Ὡρργθοϊαύοη οἵ πΠ6 Δυΐίπου. 

ΜΥ ἢτϑὺ οδ]θοὺ οἵ δοῦσβθ πὰ Ὀθθη ὅο 6Ο]]θοῦ ἃ πα] ΔΙΤΆ ΠΟΘ 

1η ἃ ΘΟΠΥΘΗΙΘηὗ [Όγπ ὑΠπ6 τϑαηοθ οἵὁἨ ὑπ6 πιοϑὺ πηρουίαμΐ 1η85. 
ὙΥ ἃ νἱονν ἴο οὈίδ!ηπηρ σγθαΐθι ὩΟΟΠΣΥΔΟΥ 1 ὑΠ15 τοϑρθοῦ 1 
ΠαγΘ ΤΠΥ̓ΒΘΙΓ ΨΘΥῪ ΔΙ ΘΙ] οΟ]]αϊθα δ ΠΘΥ ΒΘΥΘΙΆΪ Π155., 8Π6 
ποίθα ἄονγῃ ὑπ νϑυϊοιιϑ τθϑάησθ. Α οοοά ἔουπάδξοῃ. 15. ὑΠι8 
Ια] [ῸΥ ὑπ6 τ νυ βθοι οἵ ὑπ6 ἐοχὺ; Ὀαὺ 1Ὁ 15. οἵ {0016 τιδ8 δοοῦχηι- 
Ἰαύϊηρ ἃ τη 85 οἵ χτηδίθυϊα οὐἹ θα, ΠΟΥΘΥΘΥ Θχοϑ ]θηῦ 1ῃ 1056] 
ἘΠΘΒ5. γγΧ6 ρα ΘΗ Ὁ] Ὁ ἀ Πα γβ6 816 οα ΘΓ ]]ν αἸροδὺ 1. 1 πᾶν ὑπογα- 
ἴΌγ6. ρα] θβϑρθοῖαὶ αὐδθηύοι ὑο ὑπ15 Ροϊηῦ, ἃη4] οηαἀθανοῦγθα ὈῪ 

ὃ Ο]056 βῦπαν ἃ η4 Θχαμηϊηδίϊοι οἵ ἐπ ΟΠ γ θη γθϑα]πρΒ ἕο 6]1ο1} 
{π6 ὑστιθ οπθ8. ΑΒ ἃ ττ|16, 1 πᾶνθ σΘΠΘΥΆ ΠΥ ομθανοιγθα ἕο τϑίδ!μ 
{πῸ6 τϑϑ!ησβ οἵ {Π|6 πιοϑῦ θϑύθθπηθα Π155.,) Θχοθρῦ ΠΟΘΙ ΔΡΡΑΓΘΗΥΥ 

ΒΟῸΠ 41 ἃ πα] νὰ} ΓΘαΒΟΠΒ ᾿πΠἀπορ τη6 τὸ δἀορὺ ὑπο οἵ τϑρυίοα 
ΤΠ ΠΟΙΟΥ͂ ΟΠΘ5. [1 ἸΠΔΠΥ͂ ᾿ηδἰθη06 5 1ὖ Μ01}} θ6 ΤΟὰπα ἐπαὺ 1 Πὰν 
ἔχοι ὑΠ15 ἀπο] θου!ομ 0]6. βοῦτοθ Τηἰγοά ποθ σϑϑάϊηρθ ὑπαὺ πὰ 
Ἰαϊη πορ]θοίθα, ἃ5 Μ}06}} ἂβ τϑδύουθες οὐ ὺα ὑγΠ]0 ἢ Πδα 66 η ΟΥθι- 
8144 ὈΥ ἀπνγαιγαηἑα}}]6 οομ]θούπια! οιηθηαίοηβ. Απά 1 Πᾶν 
οομπδίμηῦν Τουαπμ ὑπαὺ αὐὐθηύϊομ ὕο ὩΡΡαΘ ἢ ]Υ ὑυΠ1ηρ ἀπ 1η- 
ΒισηιΠοαπὺ Π{{16 τηαὐουβ μὰ 5 Θμ 8 16 τη6 ἴο ἀἸβοονον {Π6 ΦΘΠ 1116 
της, Βυὺ αἰΐοι 811] 1 ἂπὶ ἴτθ6 ἰο οοηθθθ ὑπαῦ 1 (ὁ ποὺ 
{Π1π|ς ΔΠΥ͂ ὙΘΙῪ τηδίου]α] ἢ6]0 15. ὑο θ6 ἀδυῖνθα ἔστοιῃ θχίδην 1η88. 
οἵ ϑορῃοο οβ, οἵ νυ]ηαΐθνθι ἃσθ ΟἹ ἴϑην. ΤῚΠ6. ἋἸΒΟΥΘΡΆΠΟΙΘΒ [ἢ 
ἔμθιη 16 τηοϑῦϊν οἵἨ ἃ {ΠῚ ΟΠαγδοίθυ, ἃπα ἴῃ ἃ μι] 1{πᾶ6 οἵ 



Ιν ΡΕΒΕΆΑΟΘΕ. 

Ῥδδδασοβ ὑΠ6 π|55. 811] ΟΠ 16. τ σἸνης ὙΠαῦ 15. ΘΙ Π6Ὶ ρΔ]- 
ΡΔΌΙΥ ἡ ΥΟΠρ᾽ ΟΥ̓ ΟΧΕΓΘΠΊΘΙΥ ΒΒΡΙοίοια. Μαην οἵ {πὸ ΘΟΥΤ ΡΟΟΠΕ 

δ ἸπἰθυΡο αὐ] η5 ἃ16 Θυ] θηὐν οἵἨ Ἀ σγθαῦ δηὐαυν, ῬγΟΡΩΪΥ 
ἃ5. ΟΙα ἃ5 ὑπ6 ὑπὸ οἵ {π6 ΑἸοχϑπ 181) ΟὙΘΙΠΙΠΙἼ8Π5, 1Γ πού᾽ 
οΟΙάου; τπϑην οἵ {π6 1ηξθυθο] αὐ]. ΘΘΡΘΟΙ ΠΥ Παν]ηρ ῬΤΟΡΔΡΙΥ 
θϑθη ἰπἰγοάποθα τὰ {πὸ ΠΠ}6ὑϊπ6 οἵ ΟΡ ΟΟ] 65. ΠΙπη561} οὐ πῃ ἐπ6 

Βα ΟΘΘἸηρ σϑπθγαύομ. ον ἃποϊθηὺ δυο 1 ἴαοὺ Πᾶν ΘΟΠῚῸ 
ἄοννῃ ἴθ τι5 1Π ἃ ΠΟΥ ΟΟΥΤρὺ βἰαΐθ ὑμὰη ον ΤΥαρΘαΙδη., ΟΥ̓ ΠΟ 
ἴπ. ἃ σγθαὺ ΠἸΘΆΒΙγΥ6, 1 ΘΟΠΟΘΙΥΘ, ἴο {π6 ΟὈΒΟΌΧΘ ἃ Πα] ῬΘΟΆΠΪΠΙΑΥ 
βέγ]6. οἵ εἶθ Ἰαπσιαρο. ΤΉΝ. ὙΘΙΠδυἾς ἈΡΡ] 165. ΡΟ Ρ5. τποσθ ἴο 
ἐΠ15. ον ἃπα {πὸ ᾿Γ ΔΘ Ια θ ὑπ ἰὼ Δ ΠΥ οἵὁἨ {π6 οὐΠθυβ, ον]ης 
ἴῃ σγθαῦ τη θαϑι6 {0 {πΠ6 ραποιύν οἵ ὑπ6 οχίαμπὺ ῃ185., ὑποὰρῖ 1ὖ 
τπτπιϑὺ θ6 Ομ σβθα ὑπαῦ ὑπο ν 411 Ππαγο ὑΠ|6 11 τοϑρθούϊγο αΠ ΠΟΙᾺ] 165. 
δο Ὁπαῦ, αὐὐοι 411, οὐ Ομ16 ἢ Πορο οἵ τοϑίουιπρ π6 ἐθχὺ ἰο 80116- 
Ππ]πρ οἵ 15. ὈΥΙΒΌΠΘ. ῬΟΠΠΥ [165, 1 ΘΟΠΟΘΙγΘ, 1η ΘΟ] ΘΟὔαγ] 

θη θη αὐοη. [ἢ ἐπ15 ἀθραγίηθηύ οἵ οὐἹ]1οΙθ ἃ στοαῦ θα] [μὰ 5 
66 ΔΟΘΟΠΡΠΒΠ6 4 ἀαγίπο {πΠ6 Ἰαϑὺ Πα] οθηθαγυ, ΘΒ ΡΘΟΙΠ]Υ. 1η 
(ἀϑυτηϑην, ὑγμοτθ ὑπ6 ἰαρουῦι οἵ Βυιποῖκ, Εἰγίαγα, ΟΠ Ιου, 

Πουηδπη, ΠΟ θοῖ, Βαϊαπαπη, Βοίδο, θ᾿παονῇ, νΥαπάοι, Νριθ, 
ΟΠ ΠΘΙαοΥ, ΥΥ. ομποιάονιη, Ηδγθαηρ, Βουρὶς, Νάθοῖ, ΥὙΥ ΙΗ; 
Μδοίποϊτθ, ουονθ, Θομηαύ, Βομιύψ, ΗδΙπηβοθίη, Ηθυυγθ 6, 
ὙΥ οι θη", ἃπΠ ΤΥ ΟΥΠΘΥ ΒΟΠΟ]ΥΒ πᾶν Ομ τ θα το 
ἴο {π8 τϑϑίοναύοη οἵ {πὸ ἰοχὺ; 50 ὑπαὺ ὑπ ΟΡ ΠοοΙοα. οἵ ἰοάαν 
Ι5. ἃ ΥΘΙῪ ΟΠ δγθηῦ Ὀοοκ ἴγοιη ψμᾶὺ 1ὖ ψγὰθ ἴῃ 6 ἄδγβ οἵ 
ΘΙΘΡΠΘη. οὐ ουθη οἵ Βύαποκ. ΠΠῸ Θη80]6 {Π6 τοῦθ τὸ πᾶσ ΤῸΓ 
Π]Ππ]561, 1 πάνθ, Ὀϑίουθ Δ νη οηρ᾽ ΤΥ ΟΥ̓ ΟΡΙΏ]ΟΠ., ΘΒΡΘΟΙΔΙΠ]Υ 

ἴη ὅπ τποϊὸ ΟΠ Πθα] ραββαρθθ, οἴγθη {Π6 ΘΟμ͵] οὐ} τΘΘ ΠΡ Ὲ 
οἵ 6ΠῸ6 πιοϑὺ αἰβυηρτθηθ 4 ΟΥΙΟΐοο, 50 {πα {πὸ τϑαάου ὑΠπγοθυσποιῦΐ 
15. Ῥγθβθηΐθα 1η ἃ βαοοϊηοῦ ἃπα Θοηγθπμιθηῦ [Ὁγ ΠῚ τ {πὸ Ὀοϑί 
ΟἹ ταῦ Βὰ5 θ66ὴ) νοι. ΠΡΟΠ Οὐ Δαῦπον ἀρ ἴο {ἐπ ῥιθβθηὺ 
ἢπι|6. ΜΥ στοαὺ ΟΠ ΠΟᾺ]Υ ἴῃ {Π15 πιαύοι, ἴῃ ἀθοιἸηρ ἃΒ ἴὸ 
Ὑγπαὺ ΘΟΥΤΘΟΙΟΠ5. 1]σ]ὐ ΒΆΓΌ]γΥ 6. δαορίθα, πὰρ θθθ. τὸ ἰζπονν 
ὙΠΘΓΘ [0 ἀγα ἐπΠ6 11π6. Αὐ {ϊπ|68, ΘΒ ΡΘΟΙΠΥ 1π ΔΡΡΑΓΘΗΥ 

ΠΟΡΘΙΘΕ5. Ῥαββᾶροα, ἢν [610 ἱπο!] πη ἰο. βαρδαθαίο [Ὁ {ΠπῸ 

.Π0 ΛΑΥΒ ΒΟΡΠΟΟ]15. οπιοη θη 1᾽, Ὀγ Ὧν, Ν, ὙΥ ΘοΚΊ θη, ὅνο. ΡΡ. 200. 
ὙΝΙΓΟΘΡῚ, 1869, 1 614 ποῦ τοοθῖνο 1 ἀΐπιθ ὅο ΘΙ ΟΟΥ ἴΠ ἸΔΥ ποῦθϑ ΠῚΒ 
ΟὈΒΟΥ ΔΙΟΠΒ ΟΝ. ὑΠ15 οἱωγ; 1 πᾶν πουοίονο δα 64 ἔποιι τα ὑπὸ Λαάθπαδ. ΤῈ 
15. ἃ. ΣΟΥ ΟἹ ΘΟΠΒΙ ΟΥ̓] 6. ΙΔ θοιῖι ἃ πα τηουῖῦ, πα οοημὐα!ηβ ἃ, Ια ΡῸ ΠΏ ΘΥ 
οἵ φομ]θοῦα 8} οπη ΘΠ 1015, την Οἱ [6] ΨΘΙῪ ΟἸΘΥΟΙ ἃπα ἸΠΡΘΠΪΟΙΒ. 



ΠΡΗΒΡΆΟΘΕ, Υ 

ΘΟΠΙΠΙ]ΟἿ ΤΘΔΠἸπσ ΒΟΠῚ6. ΟΟΙΥΘοο ὑπ Πα ΘνΘΡῪ ἀρρθασαποθ οἵ 
ΡΙΌΡΦΡΙΠΠΥ, ἃπα οὔθ πᾶν 1 Ποριίαΐθ τῷ τὸ {Π6 γϑὰν ἰαδὺ 
ποσοῦ ὈϑἴογΘ ΒΘ Ἴπρ' 0 Ρτοθ5. Βαῦ 1 νϑηὔαγθ ἤο ὑπιπ|κ {πὰ ὁ. 
ἐπ ψΠΟ]6 1 πᾶν δοὐθα 1η {Π15 τοϑρθοὺ ὑγιῦἢ. ὈΘΟΟΠΙ]Πρ᾽ πη] Οαο αὐ] 01 
θα ἀϊδογθίϊομι, ἀμ αὐ Εἰ π|65 την Πᾶν ΘΥ̓ΘΠ ΟΥΓΘΑ οα. {Π6 566 
οὗ οαπίίϊοη. Νοὸν ἃπα {πθη ᾿πἀθθ, ἐποιρὴ) ὙΘΙῪ ΤᾺ] Θ]Υ, 1 
οτᾶοι ἰο πηᾶῖθ ἃ ραβϑαᾶρθ αὖ 41] [π{6]Π|010]6 πα τοδάμθ]ο, 1 

ΟΠαγ6 γοηξασρα τὸ ᾿πἰγοάποθ τὺ {π6 ἐοχὺ ἃ βοιηθυνῃπαὺ βο]α 

οοΥγθοίίοη; αὐ, ἃ5 1 ᾿ΠΥΑΙΊΔΌΪΥ οἷνθ ἴῃ ἐπ6 ποίθϑ ἐΠ6 υϑδ 0 Ὲ 
οὗ {π6 οἰθῖ 1η85., ὕπο 6 15. πὸ ἴθαν οἵ {Π6 τϑαᾶθυ. Ὀθὶπρ τ ]5]66. 
ΤΠ 5016 ἴϑυν ΠΟρΘΙΘσΒΙΥ οοΥαρὺ Ῥαββαρθδ (85 6. οι. 1098) 1 Πᾶγθ 
ἀδοιηθα 10 Δάνιβα}]6. ο ἰθαᾶνθ {Π6 ΟΠ ΠΟ γΘϑα!ηρ τπιηα θυ α θά. 
ΤΉΣουρμουὺ 1 οδ1 ΘΟ ΒΟΙΘη ]ΟΌΒΙΥ Βα. ὑπαῦ 1 πᾶν Θπαἀθανου θα 
ἰο ὑπὸ Ῥεδὺ οἵ ᾿ν ΔΌΠΠΥῪ ἴο σἸΆΡΡ]6 νι νοῦν ΟΠ ΠΟ] γ, 1 

{[π6 Πορβ οἵ βἰὔπθι γθϑίουιησ {π6 ταχὺ τηΎ561} ΟΥ ρΙΘρηρ {6 

ὙΩΥ [ῸΥ ΟὐΠουβ 50 (0 Ἃο. 
ΤΊιΘ σθϑαου πητιϑὺ οἰΐθη πᾶγθ ΟὈΒΘΥΥ θα 1η ΤΟΥΚΒ οἵ ὑΠ15 ]π6 

Ηον οοιηπηθηίαξοιΒ θα 0) αι ς ραδϑαρθ 5Π61), 

Απα Πο]α ἐπ ῖν [ἀγ πο οα πα 16. το {ΠπῸ 51. 
ΑΒ ΤῸΓ ΠΙΥ5617, 1116 1 ἴθ 1 τᾶν ἴοο οἴη ἤᾶγθ ᾿ἱποιυτθή 
{π6 Ἰαύίου. οὗ {πθ86 ὕνγο ομαυοθθ, ΠΙΥ ΘΟΠΒΟΙΘΠ6Θ. δΟαιΙα πῖθ οἵ 
Βοίηρ ΚαΟΥΙΠΡῚΥ οὐ] οἵὁἨ {πὸ ΤΟυηθν. [πὶ δοοουδηοθ υν10}} ὑπὸ 
ΒΡ1 1 οἵ {π6 ἀρὸ 1 Ἰΐγθ ϑπαθανοι θα, ᾿ηδύθα οἵ βίαπαϊηςσ Π6]Ρ- 
ΘΒ οα ὑπΠ6 οἷά ραΐῃβ, ὕο βίυκα οαὐ ἃ πον ραΐπ, ποὺ ἰον- 
ΘΥ͂ΘΙ" ΤΘΟΚΊΘΒΒΙΥ Δ η6] ἀπδ ἀν] ]ν, αὐ τι ἃ ἀπὸ τοσασα, 1 ΠΟΡΘ, 
[ο ἐπθ Ἰανγβ οὗἨ ΒΟΌΘΥ ΟΥ̓ ΠΟΙβη. 

Απα 10 Β6615 ἴο π|Θὸ {παὺ {115 15. ἃ ἴδ τη076 γαϑοηδὶ ἀπά 

ΡῬΙΟΠίαθ]6. τηο46 οἵἩ φαἀππηρ᾽ ἃ οομθββθαϊν ἀΠΠοα]ν ὐθοὶς δαῦποῦ 
1κὸ ΟΡ ΠΟΙ 5. ὑπὰπ ἐπαὺ οἵ [ὉΠ] ΟΠ ΒΘΥΨΠ]ΘΙγ, 1{ βαΐθ!ν, [π᾿ 
{πΠ6 γ76}]- σοῦ ὑσαοῖς οἵ οὔποθ. [Γπαἀουθέθαϊν {Π15 πιοάθ οἵ 
ΟΥ̓ ΠΠΟΙΒῚ, ἴουπἀθα ραΥ Υ ο οχύθυ μα], ρα ΟἹ 1ηὔθ πὰ} ΟΥ]- 
ἄθηοθ, πὰ θθθη {Π6 Ἰηθᾶπη5 οἵ ὑπγονίηρ ἃ ἰασσθ ἀηοιπὺ οἵ 
πρηὺ ἀΡροπ ὑπ ἰοχὺ οἵ ϑόορῇοοϊθθ. [ΠΟ ΟΗΪΥ ἃ ἰθηΐ], ΟΥ̓ ΘΥΘΠ ἃ 
πππάγοαν ραχύ, οἵ ὑπὸ ὀομ]θοῦαγο5. ΡῬΙΌΡΟΒΘΙ ὈΥ οΥἸ105. Ππέ 
σΘΠΟΙαΪ ἀοοθρίαποθ, ὑπαΐ 15. Βομηθύμιπρ σα]πηθα : ἃ πα] 1 {ΠΠ|6 τ γὸ 
ΠΥ ΠΟΡΘ ἴο οδἰαβθογαΐθ ἃ ἰοχὺ 1πΠῊ] 6 }] 7. ῬΌΣΟΥ ονθ πη τυ Πδΐ 

10 ΠΟΥ͂ 15. 
ΤΉΝ. Ρ]αη. οἵ φομ]οοῦμ ἃ] θη θη Πδύ]ο1ι, ὑγ 10 15. 50. ΚΘΘηΪΥ 

αἰβραγασοα ἃ πη σαῖηθα] 4 ὈΥ ΒΟΠ1Θ ΒΟ ΠΟ] α οὐἨ ὑπ αἰύγα - ΘΟΠΒΘΥΥ- 



ΥΙ ΡΒΕΒΆΟΘΕ. 

αὐϊν ΒΌΠ0 0], πὸ ὈΠΠΪΥ ΡΥΘου ἃπν τη5. δα ποῦν ἐὸ {π6 ἀϊοι-᾿ 

αἰθϑ οἵ τϑᾶϑο ὉΠ6 ΘΟΠΊΠΠΟΙ 56η886, [1 [66] πιοῖθ ἃΠα ΠΙΟΙΘ 
ῬΘυβιδ 6 15. {πὸ ΟἸΪΥ ΤΘΠΔΙΠ]Πη5 μδποθ ἰοίξ τι οἵ τοβίουϊηρ 
ἐπ ἰοχύ. Ενθῃ 1 ΔΠΥ͂ ΠΟῪ ΠΙ55. Οἵ οὐὐ Ῥορὺ, ἃπα ἐμαὶ οἵ 
ΥΘΙῪ ΘΑΥΪΥ Ἃαἰθ, ὙγΟΥΘ ΘΟΙἐΤΑΙῪ ἴο 81] δχρθοίαϊοι ὑο ὑπ] Ὁ 
1η 50Π16 Οτὖ - οἵ - {Π6 - τὰν ΠΡΤΑΥΥ ΟἿ πηοπαδίθυυ, 1 ἀΡΡΥυΘ θη ἐπ 
Ῥϑποῆς ἐο Ὀ6 ἀθυϊνθα Ττομι {Π6ηὶ σγοι]α [06 ἸΠΟΟΠΒΙ Θ᾽ 80]6, ἀπά 
ἐπα Ποὺ νου! οχ 10 {Π86 ν υῪ 5816 Ἰηγθϑίθιαθθ ΘΟΥΥρ ΟΠ 
ὙΠῸ νγ Ππα 1ῃ {ποθ γα Ὁἰγθ αν Πᾶγθ. 

γγμαῦ βογὺ οἵ ἃ ἰθχὺ β5ῃοι!α νγ ἤᾶνθ, 1 νοι] «δὶς, 1 νγὸ 
γΘΥΘ 0 ΘΟ ΠΠ6 ΟἸΠΒΘΙνΘΒ ἰο ὑΠ6 ὙϑδἸη0 5. οὗὁἨ ΠῚ ΟΠ ΟἿ᾽ Π]ΟΥῸ 
1η585., 8η ΟΠἸΒΡΘΠΒ6. αἰτοσθίμοι τιν οΟμ] θοῦ] θη πα 08 Ὁ 
Ποὺ Δ ΠΥ 916 τηδᾶῖτο ὑπ θχρϑυτηθηῦ [1 Π]π]5611. Νονν, 1 ὦ πυπάγοα 
ὀΟΠ] οὔθ 5. θ6. ὑγΘ] ΟΠ] ἃ5. ΠΘΟΘββασυ, ὙὙΠΥ 5Πο0014 οἴμοι β, 1 
γγΟΥΠΥ οἵ δοοοθρίαμοθ, Ὀ6 τοίπβθα ὁ [1ᾧὉ Πὰβ γθα τ θα πγπ0}} {116 
δ] ἸΔΡου το Ὀυπρ ὑπ ἰοχὺ οἵ οἱ Ῥοοϑὺ ουθῃ ἰὸ {π6 βίαϊθ ἴῃ 
ὙΠῸ} 1ὑ ΠΟΥ 15: 84], ἃ5. ΘΆ6ἢ ΤΘΥΟΙΨ]ΠΡ᾽ ὙΘΔΙ ῬΆΒΒ65, ὙγὙῸ ΤΠΔΥ͂ 
ΤΘΩΒΟΠΌΒΙΥ οχρθοῦ βοῖηθ Δ αἸὑ]οηὰ] ΠΙσὺ. ὙΥΏ116 ὑπουθίοσθ 1 
ἤδανθ θθθη τηοϑὺ βου Ρ.]Ο ΘΙ οαγΘα] ἰὸ Τηὐτοῦποθ πούμιπηρ Τηἴο 
1π6 ἰοχὺ 1561} "πὺ ννμαῦ γοϑὺβ οἰ ποι οὴ σοοα Δα] οΥἹΥ οἱ σγθαῦ 
ῬΓΙΟΡΑΡΙΠγ, 1 Πᾶν θ, ΠΟΤ 6 ΘΒΡΘΟΙΔΠ ΠΥ 1ῃ. ΟὈΒΟΌγ 6 Ραβδαρσθθ, ᾿π]α]σθα 
ΡΓουΥ ἔλθου ἴῃ οοπ͵θοΐαγθ. ΕῸΥ ὑπὸ βαίζο οἵ Ὀυθνιν ἀηα 60η- 
γΘΠΏΙΘΠ06 1 Πᾶν σΘΠΘΥΠγ ρυθῆχρϑα ἰὸ {Π6 56 ῬΙΌΡΟΒΘα ΘΟμ] Οὔ 65 
ὑπ6 Ἰούξψοιβ ὧι. Μϑῃν οἵ {πθ86 ον ΟΥ 16 οἵἨ ἃ Ἰη016 ΟἿ᾽ 685 
ἰοηξαῦνθ οὁπαγϑοίθυ, πχόνγ οαὐ ἴον ὑΠ6 ΘΟΠΒΙ θυ 0. οἵ οὐ 8 

δ 81} ἃ16 ποὺ δαάναποθα νυ ἃῃ Θατι] ἄθστθθ οἵ οομΠάθηοθ. 
ΤΠ Πᾶν αἰδὸ αὐΐξθπ θα πγουσπμουῦὺ οαγ θα] ἴο ὑπ6 ρυπούμα 01, 
ὃ τπηρύξου. οὐ πὸ [11{{ῚΠ6 ᾿ππρογΐαπμοθ. [ἢ ὉΠΥ͂ οᾶ86. ὑπ γρϑάθυ, 1 

ΠΟΡΘ, Ὑ0}} 86] ὑπαῦὺ 1 ἤῶνθ δηαθανοιχθα ἴο ὑμηονν ἃ5. τππι0 ἢ} 
Πρ ἃ5. ῬΟΒΒΙΡ]6 οα πὸ ψοῦκ. ὙΥπμαὺ 1 πᾶν συ Πὰ5 ποὺ 
ῬΘθη ἄομθ ὈΥ͂ ΔΠΥῪ Ἰηθ 815 ΟἹ - παμα, θὰ 15. ὑπ6 σϑδα]ῦ οἵὁἨἁ τηδην 

ὙΘΔΙ5 ΟΔΥΘΙἋ] δὐσν ἀπα τηδύθπχθ τ Πθούοη. 

γομι πὸ μοῦ οἵ πιΔΠΥ ΟἵὁἨ ΠΥ ΘΟΥΤΘΟΙΟΠ5, πηϑ 6. ὙΘ8 Ὁ ὩρΡῸ, 

Πανίης ΤΟΊ] Π6 6 ΠΙ ΠΘυΐο ἈΠΡῸ]5Π6α, 1 ππᾶν αὖ {]πΠ|65 ἈΡΡ ΘΙ 

ΦἘῈχ: 
ζ 

[ο Πᾶγθ Δρρυορτιαίθα {πὸ Ἰάθαρ οἵ οὔποθ; θα, ψΠΘΥΘΥΟΙ 1 Ππανο. 
πούοθα βαοῖ οοπ]θούαγα! οοΙποΙάθποθβ, 1 ΠᾶγΘ ΠΘΥΘΙ [116 ἴο 
ΟΥ̓ΘΑΙΡ θα} ΔαΐΠοΥ νυν ΠῚΒ ἄπθ. ϑΟΠ6. ῬΘΙΒΟῚΒ ΠΊΔῪ ὑπ]η]ς {116 
πούθϑ ΠΠΥΘΑΒΟΠΔΌ]Υ Ἰοηρ, θα ἐπ ἰδοῦ 15. δη αι ]οι" Π|κ ΟΡ ΠΟΟΙΘῈ 
οαηποῦ ΡῈ ἄοπο 7πιύϊοθ ο ψιύποιὺ ἃ στοαῦ ἀθα] οἵ Θχρ]αηί]0ῃ, 

ἐν] 
ον 



ῬΒΕΒΆΟΘΚΒΕ. ὙΠ 

ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ΠΘη νγ8 ΘΟΠΒΙΟΘΙ ἰθὺ {Π6 νϑυῪ δριανθα βία οἵ 
{πὸ ἰοχύ. 1 πᾶνθ ϑηαθανοιτθα, ἴοι ὑΠ 6 ΘΟ γΘμ]6η06 οἵ {|| τϑδᾶθυ, 
ἴο οομάθηϑθ ἃΒ Τ010}} ἃ 5. ῬΟΒΒΙ0]6 νναὺ ΒΘθιη 6 ΠΘΟΘΕΒΑΙῪ [0 6 
5816], Θυ 6. ἃὖ ὑΠ6 ΥἹβὶς οἵ γϑ πα θυηρ ΠΥ δύγ]6 βοιηθυναὺ ᾿ποὶθραηΐ 
ΔΠ6 οὔβοισθ. [ΠΓ νγὸ ροββϑθδβθά {Π6 οΥἹΡΊΠἃ] ἰθχὺ, νγ 5ποι]ά 
ΤΘΘΠΠ18 ΥΘΙῪ [1016 1η {πΠ6 νὰν οἵ Θοιμηπηθηίαυν. 

1 ἀουθδὺ ποῦ {Π| γϑδαθι γ01}} πηθοὺ 10 ΘΙΎΟΥΕ ἃ πα ᾿ηδανοχί- 
ΘΠΟΙΘΒ ποῦ ἃ ἴον, ᾿ὩΔ ΠΥ οἵ ψ ΠΟ 1 5Πο0014 ΡγΟΡΆΌΙΥ τηγβο] 
μῶν γθου θα ἴῃ ἃ βθοομα οαϊίίομ. ΤΊιθβθ 1 νϑηύατθ ἰο ΠΡΟ 
[16 Ὑ011}} 1] ΘΠ ΟΥ̓ΘΙ]ΟΟΪΚ 1 ΘΟΠΒΙ ἀογαύοη. οἵἨ ΔΠΥ ἀβδιβίύδποθ 
Ἶ6 18 Υ ΠΟΘ ΠΤῸΠ] ΠΥ ΠπΠ1}}0]6 ΘΠ ἀθαυ οι Β5, πα ἴῃ ἃ [ΠἸ6Π6]ν 
Βρ1ῦ 1πᾶσα οἵ {πΠ6 γγουῖς ἃ ἃ ψΠΟ]6. 

ΤῊΘ ΥΘΙΠΔΙ]Πηο᾽ Ὀ]ΑΥΒ Ὑ711}] [Ό]]ονν, 1 {Ππ6 βίαϊα οἵ οοπύπϑηΐαὶ 

ὐἴ1γ5. 5Που ἃ ἅ1]1οὸνν οἵ 10, οαϊθα ὁοἢ. ΡΥ ΘΟΙΒ6ΙῪ ἐπ6 βᾶπιθ Ρ]8η. 

Ἠδυυησου Νιοαγαρσθ, ΠρρΡΙμρηδιη ϑορύ. 17. 1870. 



ΥΠΙ 

᾿ 

Μϑμτιβουρίβ. οἵ {ΠῚ5 Ὀίαγν. 

ἜΑ Εν ΒΡ ΠΟ ΒΥ Β 79 

ἊΝ ἐσ τὰ τυ ἥτε ζ ἐν ΟΠ ΈΣ 
Ψ {Γι ΠΑΡ ἸΠ]ΟΙ, 720. 

ἘΠ ποτ ΒΡ ΤΩ ΡΟΣ ΥΓΙΒῚ ΘΘΌΣ 

δον ὰς ΒΡ αν. ΠΟΥ ΡΙ 592, το. 

ΓΤ ΟΡ ο - ἘΠ ΝΠ Ὁ] 10. 

ΤΟ μα ΙΝ ΒΕ ΣΕΘΟΥ δὲ 

(ΞΘ Θ15)... ἘΙΡΙ οΟΟα 6. ΠΟΙ 1. 

ἊΣ ἰατε αμην μα τον Ν ΘΑ (θὴ 
τ ΒΡ Πρ Οτ ΗΠ: 

ΠΥ προς ΒΙΡΙ ΡΏΙΡΒΗ: 
ἬΓ ἘΒα, ΜΝ. Βυϊῦ. Τ᾿οπα, 5148. 
αν. 401. (1---800). ν. Ποητη, Ῥτυθθῖ, Ρ. Υ. 

ἤδη τς ἐν ον ἜΜΌΙ: δα ΘΙ 

ἘΠ ο5ο τη δ κοι ὑμπι5 ἤν θΘθη δοσαγδῦο!γ οΟἸ]αὐοα ΠΥ πλγ 591, ψοτὰ 

[ον πον, πῖθῃ Πιημ ον» ἤπϑὺ Οχίονγα ἀϊδίου 8 νο. 1839. πα {πὸ νυ ϊομβ 

σίνοη. [6 τη8. 1΄. πὰ 5 ΠΘνοσ γοὺ θθθη οοἸ]α θα ἴον ὉΠ15 θ]ὰγ. ϑδοιηθ ὕψο 
ΟΥ̓ ῃγΘο γοϑαπρ5 ἔτομ 1ὖ ἃ16 σίνθῃ ἴῃ ΔΘ 56 5. ΘΎΠΟσΘ Ρ. 260. 



Ε, ΟἸμποῖ βἀϊπομβ οἵ ϑοροοίθθ ἃπα οἵ {{15 μ]αν. 

Αἰάτι8, 12 ταο. ϑη. 1502. 

Βαγῦν, -. Ἡ. Ο.12ταο. ΒοΙο]. 1803. 
«Βογοίο, ΤΠποοά. ὅνο. 105. 1808. 

“Βοϊδϑοηαάο, ϑάταο. Ῥαυ15 1824. 

Βοίϊο, ΜΝ. Η. 3 νοἱβ. ϑὅνο. [105. 1806. 1826. 
᾿ς Βγιϑαοῖι, «7. χιῦῃ π6 Ῥιουηδη βο 118, 4ϊο. Εὐθηοοί. δὰ Μέρη. 1844. 

Βγυνιοῖ;, 1. Ῥ. 1. 2 νοἹ]β. 4ϊο. Ανοθηύ. 1780. 
(Απὰ οὔμποι βαρθθαπθηῦ δα! 7018.) 

ς ἌΒηγρο5, α΄. ϑ8νο. ΤἸιομᾶ. 1838. 
οἜ Βηξηναγι, ῬΊ. ὅνο. Βθυο]. 1822. 

Οὐαηιογαγίνδ, ὅνο. Παρθπηος 1584. 
Οαηέον, στ. 12 τηο. Απηύνοϑυρ. 1579. 

Ρ (ὐοἰμηοριι5, ϑνο. αν. 1528. 

ΝΠ τ ηάογί, αὐ. ἘΔ: 1. ὅνο. 1085. 1828. 
᾿." ἕω: -- ([α. 1.) ἴῃ μῖβ Οοριβ Ροοίαγιηι ϑοθηϊοογττη, ἸΌγ8] 8γο. 

1105... 1880. [ , 

Ξ- -- Βα. 1. ϑνο. Οχοῃ. 1882. 1849. 
:εξ --͵Ἠ ΕΔ, Π]. 51η8}1 8ὅνο. Οχοῃ. 1859--60. 

-- --ὀ Βα. ΤΥ. 5118}}] 8νο. 1ρ5. 1868. 
-- -- Μὰ. Υ. ἴῃ Πῖ8 Οοτρ. Ροθί. ϑθϑη. (64. 11.) [0110. 1105. 1861. 

Ἐγβωαΐ, (ὐ. α. Α. 1 νο]β. ϑνο. 1105. 1809 --- 11. 
-- δ6ά. χποῦ. ὅνο. [08. 1809 ---11. 

(ἐαϊδίογα, ΤΠοηι. ὃ νο]5. ϑνο. Οχοι. 1896. 
ἄσραϊπο, Εγοα. 1ϑναο. ΒουΟ], 1181. 

Ἐσγοάάοοί;, α΄. Ε΄. ϑνο. ψιϊμαο 1806. 
Ἠαγίινῃ, «7. 4. 8 νοΪβ. 1105. 1800 --- 51. 

᾿- Πογηνάγν, (ἥἰοα. ἢ νο]β, 51ὴ8}} ὅνο. 1105. 1880 --- δῦ. 
«]οἰνηβου, ΤΠ οηι. ἃ νο]5. 8ὅγο. Οχοι. 1170. 
«7]ιυγνυνί. 1. πχιῦῃ 50 Π 0118, 4ϊο. ΕἾοΥν. 1099, 

«]ιυί. 11. ϑνο. ΕἾοΥ. 1647. 
΄ Τιογ)..1.. ἃ γ015. 12γη0. 1722. 

ΠΗ. 11. 2, γΟΙ͂Β. 19τῆο; 1747. 

4 ηυοοά, Κ7΄., νιἰῦἢ 5πουῦ Τιαδί ποΐθβ, ϑνο. Τωομα, 1840, 

ἵ “Μαμπιωὶ, .. 1. ϑνο. ΑἸΐοπμαρ οὖ Τἱρβίαθ 1822. 
, (πὸ γθὰ} πῶληθ οἵ {Π15. οαϊίον, αος. ἰο Π)1η4., νγὰ8 1. Μ, ΒΟ 1.) 



Χ ΟἾἸἹΒΕ ἘΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΒΟΡΗΟΟΙΕΒ ΑΝῸ ΟἿ ΤΗῊΙΒ ΡΙΑΥ. 

Μαγίλη, 1᾿. 9. ἃ. νο]β. 1ϑ1τηο. Ἠδ]ὰθ 1822. 
Μιο]ιοῖ!, 11. 1 νο]β. ϑνο. Πιομα. 1841 .--4. 

Μιδογαυο, ϑαηι. ἃ νο]5. ϑνο. Οχοῃ. 1800. 
«Ναμκιοῖς, Α4τι0. ϑνο. Βθυο]. 1867. 

“Νουΐιι8, ΕὟ. 8νο. 1108. 1881. 
ϑοϊαρίον, α΄. Η. ὃ. νοἱβ. 191ηο. 1105. 1810. 

(Οοποίβοὶν πυϊξέθη 50}.) 
δοϊιοῖάον, 1. Η. 6. 8 νο]5. (αμὰ 2 οἵ 1π16Χ) 5118}}] ὅνο. δ᾽ δἴτηδι 1838---ἴ. 
δοϊηιοιαοιοῖγν, Τὶ. Ἧ7. 1 νο]β. ϑὃνο. 1105. ἃμα Βρθιο]. 1858 οίο. 

(Ομ Ιβο νυ πυυϊξΐθηι ϑομη θα. οὐ ϑομη., Ἡ ΠΘΥΘαΒ. ϑΟΠΉΘΙΘΥ 1 ΔΙᾺ Υ8 
αγϊύθ τη 11]].} 

ϑευῇ ον, Μαιω". ϑνο. ΒθιῸ]. 1867. 
δέορίαγηι, Ἠφγ᾽. ναῦῃ ὑπ6 Πουῆδη βομο] τα ἃη ἰποβθ οἵ ΤΠ ἸοΙΙ1πι5. 410. 

Ῥαγβ. 1568. ; 

δέορ!ι. 11. χιῦ θού βοπο]ω πα ἐπ6 ποΐθβ οἵ ϑίθρῃθηβ. 4ζο. θμθναθ 1008. 
Τιγηοῦιι5, Δαἀγίαη. 4ἴο. ῬαΙῚΒ 1558. 

Μαιννυϊ!ῖογ85, “0. Εἰ. ἃ νο]β. 4ἀϊο. Ῥδυ15. 1781. 

Ἡ͵αϊοβοῖα, (΄. τὰ 15 1) ο]οούαβ. ΤΥαρΡΟΘαΙ δ 1. 2 ν018. ὅνο. Ποπα. 1794. 
Ἡγιἐφβο]οῖ, Αι. Ἵ νο]β. 12 τηο. 1108. 1847 ---8, 

ἡ ινάον, Πα. 1 νο]β. ϑὅνο. αούμαθρ 1881 ---ὅ0. 

ΟΥ ἴθ αὔογθ ποβθ τηαῦκοὰ ἢ ἃ αὶ ἃγ6 θα οηβ. οἵ {118 51η018 

ῬΊαΥ ΟἸΪγ. 

ἐν 

αν νυ ὐ ον Ἂν Δ ΈΣοΣ ἈΨΌΝΟΝΣ ΝΣ. 



ἸΔΟΚΤΗΤΗΣ 
" 

ἊΝ ΔῸΣ 
ΩΝ 

Ν υγε  τί 

ἸΠΑΎΘΕΒ., βορβοοῖϑϑ, 



ὶ 
" 

Ὁ 

“- ἀενν ᾧ. 

6 ατθοίδη Ηδοῦ, οὐ 105 νγᾶὰγ ο ΤΎΟΥ, πϑνυϊηρ' Το Π6α αὖ ἤν ν86, 8 
51Π18}}1 15] 8 Πα ὩΘδῚ ἴο Τιθηηο05, ΡὨΙ]οοίθίθα, ὑνΠ1]16 οηρεροα ἴῃ ΟἸΘαυΙηρ' {116 
ΦΙῦαν οὗ [Π6 στρ ΟἸἾγυβθ, ὑπ βἰΐθ οἵ 10] σὰβ Καόονγ ὅο ΠΙΠη561} 8016, 
15. ὈΙ θη ἴῃ πὸ ἴοοῦ ὈγΥ {π6 βουρθῃῦ {πῶὺ ουδγαάθα 10. ΗΙἸΒ ΒΏΓΙΘΙ 5. ὡηᾶ 
ΘΎΟΔΗΒ, Οδιιϑθα ὈΥ {πΠ6. ᾿η5. Ἐ 8 016 ΔΡΌΠΥ οὗ {Π6 νγοιπμα, ρυθυθηθηρ {16 
ατθθῖκ5 ἔγοιη οἤθυϊηρ' ΠΡ αὐ ο5. Πα ῬΥΘΥΘΥ5, Π6 15 ρα ΟἹ. 5Π016 αὖ 1,605) 
ἃηα ἸΘΡ {Ππργ0, Ὑγ}116 {Π6 ἢθοθὺ Ῥγοθθθᾶβ ου 105 νγᾶν ἴο ΤΎΟΥ. ὙΤΠΘΥΘ ἴῃ 
ΟΠ ηπ8} Βα ἴθυῖηρ' δηαἃ ἔΙΘη]Θ55. 5 Ππᾶ465) 6 ρϑ58565 501ὴ6 ἴθῃ ὑθ8}8; 
ἀτερρΊηρ' οτμῦ ὃ ΤΆ ΒΘ 016 οχ ϑύθηοθ, πα ρϑιηϊηρ ἃ ΡΥ ΘΟΔΥΊΟΙΙ5. Πἰγὶηρ Ὦγ {Π|6 
1886 οὗ ῖ5 ον δ Πα ΦΙΤΟΥ5), ῬΘΌΡΟΙΒ που 1664. Ὀγ ἰμὴ ἔγοτη 5 {δύο Υ 
Ῥοθδβ, ἴο ψπομὰ που δα Ῥθθὴ ρίνθῃ Ὁ. Ηθυοι]65, [ῸΣ ΒΘΥΥΪΟΘΒ Υ ΒΔ θα ἴῃ 

βϑύψιηρ' ἤγθ ὑο 5 ΠΏΘΥΘ] 0116. 
ΤῊ ΤΥο͵δη δοοίῃδαυου ἩρΙθηιιΒ Πϑνῖηρ ΘῈ ΒΘ ΘΕ ΓΥ τϑυϑα]θα {πῶ 

ΤΥΟΥ οοα]α ποὺ [811 πιὴὉ1}] ῬΒΙοοίοίοθ οδιηθ ἀρϑϊηδῦ Ὁ 1 15. ΤΙΠΟΥΥΪΠρΡ' 
ΒΠΘΕΒ δὴ Ῥονν, {Π|γ}Σ5865 πηαουύαϊςοβ ἠοὸ ΔΟΘΟΙΏΡΠ150 {Π15 οΟΡ]θοῦ, ὡπμα νυ 
{π6 γούῦίη αι]! Νοορίοϊθιαιιβ βοὺβ οὐἱὖ ἴον. Τ,Θηπο5.5) 

1) Ἡοτηθυ τηϑῖοθ 0 πιθηύϊοῃ οὗ ΟἸγυβθ, θαὺ ΟὨΪΥ οἵ ΤΠ ωϑιππηοβ; ἴῃ ὙΠῸ} 
6 15 10] ονγθά Ὁ οὔπουβ, ὙΠῸ 450 τᾶ κα ὑπ6 δἰΐδυ ἴῃ αποϑύϊοη ᾧο ἤδνθ 
Ὀδθη ἴπ {Π6 Ἰαϊίθυ, 85 16 ὅ.9}0]. δᾶ 1]. β΄. 126. ῬΒΙ]οβίν. σου. ρ. 702. Ῥμῖ- 
Ἰοβύγ. ὅπη. [πηδρ" Ρ. 889, ὅ'6Π0]. ὅορῃ. Ρ.1]. 10. Ἡγρίῃ. 18}. 102. ὅϑυν. δὰ ἄπ. 
1. 402. ἩἨοπιθυ ΣΙ 68, 1. β΄. 121: ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ᾽ ἄλγεα 
πάσχων, ] “ήμνῳ ἐν ἡγαϑέῃ, ἵνα μιν λίπον υἷες ̓ Ἡχαιῶν, Ι ἕλκεὶ μοχϑέ- 
ζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου. Ι ἔνϑ᾽᾽ ῦγε κεῖτ᾽ ἀχέων" τάχα δὲ μνήσεσϑαι 

- ἔμελλον ᾿Δργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος. 
3) ἘΜ ΡΙ465 ᾿Ἰηγοαπορα ἃ5. δὴ δοαπείηύεηοθ ἃ πα οομρδηῖοη οἵ ῬΊ]1]1οο- 

ἰθίθϑ οὔθ ἀοίου, ἃ παῦϊγε οἵ {Π6 1516 ηᾶ, ; 
5) Θιθγθηῦ δοσοιιηΐβ αὺ6 ρίνθη ἃ5. 0 ὕΠ6 ρϑύβοη5 ὈΥ ποι ῬὨΙ]οούοίοϑ 

γα 5 ἱπαποθα [0 ΡῸ ο ΤΎΟΥ. ὥομηΘ τπηθηὐοη ΟὨΪ]Υ ΤΙοτηθᾶθ (88 [ΘΒ Π65 ἴῃ 
1184. ρᾶνν. δρ. αδιϑί. ρ. 481. Ῥδιυβ. 1. 22.), οὔμοῦβ ]|γ5565 δηᾶ Ἰ)1οιηθαθ 

(45 Ἐλαγιριᾶθβ, Θυϊηΐαβ 4]. ΙΧ. 8384. δπα Ἡγυρίη. Εδ0. 102.), οὔποιβ ἀρϑῖῃ 
Πιοσηθα6 δ η4 Νοορίο]θιηϊβ (85 ῬὨΙ]οβίν. Ηοσγοΐο. Ρ. 708, ἴτοσὶ ῬΥοίθβι] 115). 
Ι͂ῃ Υϑρυθϑθηθηρ {Π᾿γ5565 δηα Νϑορίο]θιητιβ ἃ5. ὑπ ἀρθηΐβ ἢ {Π15 ΘΗ ΘΥΡΥ 56, 
οὐ ροθῦ πδϑ5 5ῃοννῃ [15 θι8} ροοα ἰδδίθ δηᾶ ᾿παριηθηῦ. Τὴ ΟΠ υϑοῦθυΒ 
οὐ {]γ5565 δηα Το θθ νου ὕοο τηπ]0} 411|τ6 (4106 1.) το δον ΦΗΥ τηϑίθυὶαὶ 
ΤΟΥ ἰγαρὶο οἴου; Ῥαῦ ὈγΥ ὈγϊηρΊηρ' ἰηἴο οοηΐγεθὺ ὑπαῦ οὐ ὑπ6 οὐδ δηᾶ 

Βα 016 {Πγ58565 τὰ {πὸ οὗ π6 φθηῃθύοιι Δ ΠΩ, 5016 τηϊηαθα Νρορίο- 
Ἰθιηῖι5, ἢ6 δ5 5ποοροαθα ἴῃ μοῖρ ὐθηϊηρ' ὑπ6 ἀγδιηδύϊο οἤδοι, πα ἴῃ ρυοάπο- 
ἴηρ' ἃ ΒΙρΡΏΪν 1 θυ ϑθϊηρ' ρίθοΘ οὐὖ οὗ ἃ ὙΘΥΥ 51ΠΏ016 δηα τηθᾶργο 5. ]θοῦ. 
Τμδὺ Π6 νγὰβ ποῦ Πούγθυοὺ ἱρῃποχϑηύ οἱ ὉπΠ6 οομηπηοη ὑγϑαϊῦοη ἀθοτιύ {ΠΠ|γΥ5565 
πα ΤΙοΙηΘ 86. νγ ΤῆΔΥῪ ᾿ΠΙῸΥ ἤοπὶ ὕΠπΠ6 νοῦ ραῦ ἰηὔο {π6 τποὰῦμ οὗ Ὁῃ6 
Ῥγθίθηαθα τηογομϑηῦ ὅτ0 ἢ, 591 ἢ, 

ΡΟΝ το υθολίνφιος, ὁ σῶς χὐυΔ δ. 
. Ἂς - γΧ- ᾿ 5 ω ᾿ ΓΝ 
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Ἡθτο {πὸ ΡΙΔῪ Ορϑθῆβ. ἃ ψιη]α δηα ἀθβοϊαίθ 5ῆουθ, ἃ ΥΌΟΚΥ οὐνθιη 10 
ὕπο ΟΡΘμΐηρθ, [0 οαύοι ὑΠ6 στη ἴῃ υγϊηΐθν, ἃπα {Π6 Ἢ πσυ 1 Β.ΠΏΙΩΘΥ, ὙΠ 
ἃ Βρυΐηρ' οἵ νγαῖθι. δα]οιηϊηρ᾽, τηδυῖς {πὸ ἐπε οἵ Ῥμιοοίοίθθ. Τὴ οβ]ϑθοί 
ΟΥ̓ [Π6 ΘΟΙΊΘΙΒ 15 0 σοῦ ῬοββθθθΊοη οὐ Πὶβ θοὸν δηα δύγονβ; δα ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ 

᾿ς [0 οἴἴροῦ π|5 {Π6 τηουθ ΘϑβῖΥ, Νορίοϊθμαιβ 15 ἀθρυΐοα ΌΥ ὑπὸ ργϑοίβοα 
Πγββε5 ἤο ἄπρε {πθ ππϑαβρθούϊηρ' νἱούϊτη 1 ΡΥΟΐΘββΊο5. οὐ ἔθ αβῃῖρ 
8 οἴ ου5 οἵ βϑυνῖθθϑ. Τη15 θᾶ56. ὕδβις, δθυ το) Ποϑι δῦ Πα ΤΡ ΗΥ͂ 
ΒΌΓΠ ΡΡ]65. ὙΠ ΠῚΒ Οὐ Ἡϑύθγϑ! Δ ηα Ὀούϊου ἔθ! ηρθ, Π6 τ] πούϑ εν δοοδρίβ. 

Π6 ἀοΠρμῦ οὗ π6 ψυθῦομθα ΒΌΠἜΘΥΘ οὰ Πθδυῖηρ' ἀραϊῃ Πῖθ οὐνῃ ᾿ϑηρτιερ, 
δα οἡ. Βθϑίηρ'᾽ ὕπΠ6 50η οἵ ΑΘΠ11165, 15. νιν α]γ δ ηα ρα ΘΟ ΠΥ ΘΧΡΥΘΒΒΘΩ͂; 
ΔΩ 6 ΠΏΡΙΟΥΟ5. Νρορίοίθμηιβ ἤἴο ΘΟΠΥΘΥ ὨΪΠῚ ΦΥΔΥ 0 Πὶ5 δύνα ᾿δπᾶ. 
τροι ὑπ οοπβθηῦ οὗ {πῸ Ἰαύίθυ ἴο ἅο 80, μ Ὀγθθκβ οαν πο δ ΘΧΌΡΟΥθΠ66 
οἵ 10Υ, ΒΟ τὸ π6 ϑιάϊθηοθ, ὀοηϑοίοιι οὗ π6 ὑγθϑομουυ δροαῦ ο Ὀ6 
Ῥγεοὐ 564 οι Ὠΐτη, οι] πιο [811] ἤο θ6 πηοβὺ ρϑιη 1 Τηὐθυϑθϊηρ δπα οχοῖδ- 
1ηρ. [Ι͂ἢ ΠῚΒ ΕἸ ΠΡ]ΙοΙΥ δηα οοηπάθηοθ ἴῃ ὕπ6 ροοῦ - ἔα1 οἵ Ναορίοϊθιηπβ, 
ἢθ οηὐγιιϑίβ 0 Πῖτη ὑπ βδοῦθ θϑροη5. ΑΒ Π6 δὐξθιηρίβ ὕο οὐδ] 8]Οηρ', 
ὃ ΒΡ Ρδύόχύϑιη οἵ ρϑίῃ, ὑγ 810) μὰ 8 Βα 6 α θη] στϑῦπν "θα, ΘΟΙΩΡ] ΘΙ Υ ταϑίθυβ 
Πῖπη; δηα π6 Θηαθανοῦβ ἴῃ ψ8]0 ἤο ΒΌΡΡΙΘΘΒ Πὶβ ΡΥοϑηβΒ. Αὖὐ Ἰϑηρῃ ονοῖ- 
οΙη6 ὈΥ ὑπ6 Τογμηθηῦ Π6 8115 πο ἃ βοιιμα 5166Ρ. ΟἿ ϑυγϑκίηρ' Π6. Ῥ 6 5565 
ΤΟΥ ᾿πηιηθαϊαίθ ἀθραυΐασο; Ῥαὺ Ναϑορίο!θιηιιβ τ 60115. Τὴ6 βαϑρίοίοηβ. οὗ 
ῬΒΙΠοούθίοβ Δ16 ΠΟῪ Θγα ΚΘηΘα; δ η4 δὖ ἰαδὺ {Π6 γοιύῃ, οἡ Ὀβίπρ' ο] 56 1Υ 

απο ϑθ]οηθα, οοῖηθ5 οὐὐ ὑπ ὑῃ86 ψΠΟ]6 τηϑύζου, δηα οοηΐθβθθθ, ὑπῶῦ 5 
ΘΟΙΠΙΗΒΒΙΟΙ 15. [0 ΘΟΏΥΘΥ Πΐτη --- ποῦ ἴο ΠῚ5 πδύϊνθ μοῖηθ, Ὀαΐ --- [ο ΤΎΟΥ, 

; Ομ Οτθθῖβ, ὑπ Βαίθα Αἰγτιᾶδθ. “᾿ Οἴνθ τὴθ 8, ᾿6 ϑχοϊδίτηβ, ΤΥ 5μεῖ 
δα ον; 8η4, ἀροη Νοορίο]θιηιιϑ᾽ τϑίαβίηρ' ἴο ΘΟΙΊΡΙΥ, ΠπΠ6 ΟΥ̓ΘΡ ΠΘ]ΙῚ5 

Πῖπη νὰ ΤΘΡΙΌΘΟΠ65. ΟΥΘΥΘΟΙΉ6 τ} ᾧΠπ686 [Π6 Ῥ'ΘΠΘΥΟΙΒ δ ηα ὩΟΌ]6 πρεχίρα 
γΟΌ 15. οἢ. ὅπ ροϊηΐ οἵ γιθαϊηρ, ὑπο ἵΠγ5565, Ὑπὸ πδὰ Ὀθθη Ἰγίπρ' ἴῃ 

γα, ΤΌΒΠ65 1ἢ 86 ρυθυθηΐβ ΠῚ5 ΘΟΙΏΡ]ΠΔ ποθ. Τα δία οὗ Ῥῃιηηοοίοίθϑ 15 
ΠΟῪ ΔΡΡΘΥΘΗΛΥ 568]6α ἃ Βθοομα ὕπηθ. Ἠδ οδϑηηοῦ οῸ ὙΠ ΠῚ5 Ὀοίγδυ  Υβ, 
δια Δα ἴο ὑπ6 φἼοΟΥΥ οὗ [15 γυϑ᾽θηί]θ55 ἴοθϑ. ὥννθοίθυ. ὑπΠ6 ἀθϑουῦ, νυ ἐπε. 
ΘΊοΟοΙΩΥ ργοϑρθοῦ οὗ βο!ύτπαθ πα ἔϑιηῖηθ, ὑμπϑη ὕπΠ6 αὐμηοβρῃοτο οὗ {πΠ6 ατο- 
οἴδη οδηρ! Απα γυϑῦ π οϑηποῦ βηῃάαγθ {Π6 βιραῦ οὗ βϑϑίῃηρ ὑῃη6 ϑΥδ ΠΡ ΥΒ 

Ψ αἀδραγῦ, πα Πἰτηβ61} οἵ ῬΘμΙηα. ΤῺ {115 ΔρΟΏΙ ΖΙΏρ' σομΗϊοῦ οἱ 8] πρθ μ6 
ῬΓΔΥΒ ἴου ἀο]νούδηθθ ὈΥ ἀθδίῃ. 

Αποῦπο 8ηα ἃ ΤΟΥ͂Θ ΟΠΘΘΙΊΠρΡ' ΒΟΘΠη6 ΠΟΘΙΘΌΡΟΙ Θηϑῖιιθ5, ΝΘΟΡ(οΟΪΘΊηΠ5, 
ἰουομθα τὰ ἃ νοῦν ἔβϑ!ηρ' οὗ ΥὙΘΙΊΟΥΒΘ, ῬΥΘΡΘΙ65. ἴο ΒαγΥθηθυ ἴο {Π6ῚΓΥ 

ΤΙρ ὑπ] δημα 1] γα ΟΥ̓ΠΘΙ Πὲ5. ὑγθροη5. ΤΊ] νἱρι]θηῦ δη4 τηϑ]ϊοπδηῦ {Π0ν5- 
565 ΟὈΒΘΙΥΘΒ ΠῚ5 ἀΘ6ΒΙρὴ, 8ηα δ ΘΩΗΡΎΥΥ δἰ θγοδύϊοη ἔϑκθθ ρ]δοθ, ἴῃ Π1ΟΝ 

μονονοὺ {Π|γ8865, βμαϊηρ' μΠ6 οδηποῦ 1ηὐϊτηϊααῦθ, Ὑυῖβ  ]Ὺ ἀθο] 165. ἃ ΡΘΥΒΟΠ8] 

Θηοοαπίου τ ὑπ6 βοὸη οἵ ΔΟΠ11165. ὙΤῈ6 ἔουτμθι Ιθανθθ ἴο δοηπδίηὐ Πῖ5 
ὀοΙηρϑην οὗ {π6 1] γα οἵ {ποὶγ ϑομθηθ οὐϊηρ' 0 ὑπ Ῥδοϊϑαϊηρ οὐ ἢΐβ 
οοΙηγδᾶθ; 8δη6 {Π6 Ἰαῦίου γοϑύοσθθ ο Ῥμ]οοίθῦθβ 15. γθᾶροηβ. ΝΘ. 8Δ16 Π6γ6 
Ῥγοιπρμῦ ὍΦοκ ὅο Ππ6 βθπιθ βύαϊθ οἵ ὉΠπ|Πρ5 Ὑν ΒΙΟἢ νὰ ργθδοηΐθα αὖ πὸ ορϑη- 
ἴηρ οὗ {π6 ρίαν. Ῥ.μηηοούοίθθ 15. 501}} τηϑϑῦθυ οὗ 15 ον 86 δυγον8, δηα 
γϑῆιϑοϑ ὅο Ῥγοοθϑᾶ ἰο Του. ΤΏΘΥΘ 15. η0 οχύγιοαύϊοη ἔοι ὉΠ|15 ΘΙ ΡΥ ἃ 551ηρ' 
βιδαδύϊοι, θαῦ ὈΥ ἃ Υθοοῦγβο ἴο ὑπᾶῦ νϑὺῪ οοηνθηϊθηῦ δ η4 τι56 Ὁ] ῬΘΥΒΟΠ ΡΌ, 
ὕπ6 “ἀθμβ δα; πιασἠῖπα. 1) 

1) Τῇ οΥ̓ΘΥ ἴο γϑοοόηοῖα {π6 Ἰοριθϊπηαΐθ γθδι]ῦ5 οὐ ὉΠπ6 ἀγϑηϊδ ἃγ 151 Πρ ΤᾺ Ομ 
ὑι6 ἤχϑα ἀοίουμϊηδύϊοη οἵ Ῥμι]οοίθίθα ποῦ το ργοοθθᾶ ἴὸ Ἴσον, νὰ {86 
Τα ΙΓ οπιθηῦς. οὐ {π6 Ἰορθηα, ὙΠ 10 τοργοβθηΐθα Π15. Ῥύθϑθθηοθ ἂὖ ΤΎΟΝ ἃ85 

1 



4 ΣΟΦΟΚΜΕΟΥ͂Σ ἐν 

ΑΘΟΟΥαΙΠΡῚγΥ ΘΙ οτ]65 ἈΡΡΘαΥΒ, πα ΡΥΘν 115 ΠΡΟΤῚ. Πἰ5. ΤΟΥΤΟΥῚ ἀββοοίαίο 
ἴο Ἰοῖπ πὸ ατγθοίθηι ποῦ, νΠθγθ ἰδ νου 5181] ΡῈ Πποαϊθᾶ. ΑἸ] 15. {πτ8 

Ῥγοιρηῦ ἴοὸ ἃ ΠΔΡΡΥ οἷοβθ, δοῃύσαυυ ἴο π6 γὰ]6 οἵ Αγιβϑύουϊο, Ὁπὰῦ {ΠῸ 
δα βύσορ μα. 5ποι]α θ6. ἃ πΠΆΡΡΥ οπθ (Ρορῦ. Χ]11Π.). 

ΤΊΘ Ρ]αν οομο 65. να ἃ Τοπο προ ἔδυθνν 6 }}1] οἱ Ῥ.Ποοίθίθο οὸ {Πο88 
ΒΘ ὴῦ ΘΟπρϑηϊοη5 οὐ {ἰβ ΒΟ] Γπ6. ἃ πα υνἱδηθϑβθθ οὐ πὶ. Βα ΠΟΥ ΠρΡ5 -- [ὁ ΠῚ 
ον θυ --- ἴο {Π6 τηθεονν ὨΥΙΠΡΙΒ --- ἴο {πμ86 γΟϑυϊηρ' οοθδἢ, ΠΟΘ. ΒΡΥ͂ΒΥ 

με 50 οξδοη ἀδϑηθα ἐπγοαρ 15. τάδ Δ Ροα6 --- [ο {π6 ΤΠ γοΐδηῃ Ξρυϊηρ', ὑπὸῦ 
πα οὐμεϊπηθϑ. απο μα 15. ὑπιγϑὺ --- Δα τὺ {ΠπῸ6 568- οἱγὺ 1516. 1056], Ὑ Π1ῸΝ 
Ὠδα 5ὸ Ἰοπρ' 66 ἰδ ΡΥ ΪΒΟΏΠΟΙΙΒ6. 

ΤΊΘ ργθϑθηῦ ὈΪΔΥ,, ἃ5. νγ8 ἰθᾶση γοιη {Π|Ὲ νυυῖϊΐθι οἵ {πὸ Αυραμπηθηῦ, ὙΠ 0 
γοίουβ ἰοὸ ὑπ αἸἀαβοα]αθ, νὰ Ὀγοιρηῦ οαὐ ΟἹ. 92, 8. (Β. Ο. 409.), οοπδο- 
ΘΗ ΟΥ ἴῃ {Ππ|| οἰρμΐν ΠΡ γϑαὺ οἵ οἷν ροθὺύ. Τηᾶθϑα {πὸ 1θ85 δχδοῦ πᾶ 

ΠπΙβ θα οπαγϑοῖθυ οἵ Π6 Πα 6 Υ5 δη4 τηρίτϑρ, ἃ πα ΠπΠ6 οομηρεγαύγθ βοϑη 6855 
οἵ {π6 ΟἸου ἃ] ΒΟΠΡΒ (ΟΥ̓ ρ' ΒΟΔΤΘΘΙΥ ἃ ΠΕΡ οὐ {ΠπῸ θηθτα ἀγδϑιηδ), 88. νγ6}] 
85. ὑπθῖν 5ΟΡΘΥ δπα [ΠΆΔ]Π1αγ δὐν]θ, 50 αἰ ουθηῦ ἔγουη {πΠ6 ουδηα δ η Βα] τη 6 
ΟΠ6 οἵ Πῖ5 ΘΑΥΠΘΥ Ρ]αγ5, 8η6 Ἰαδῦϊγ {π6 ᾿ἰπἰγοάποίίοη οὐ Ὁπ6 “δι δαὶ τηάώ- 

οἠϊπαῦ, 411 ΤΛοπηα ἴο οοπῆνπη π6 ἐγϑαϊθοι οὐὗἨ {π15 Ραδίηρ', |κ6 1π6 (ἃ. ΟὐΟἹ., 
οπθ οἵ {π6 Ἰαΐθϑῦ ρυοαποίϊοηβ οὗ οἂσ Ῥορί. 

Τι σαϊπθα [Π6 ἤν ρυϊσθ. Βυιπηοῖς σρθϑϊςθ οὐ 1Ὁ δὃ5. “ἀκαρια ψεοίφψιοί 5μηΐ 
ρου [οἰ οϊημιηι. 

ΞΟΠ ΡΟΥ 6115 10 “αἰυΐημηι ἀγαηια.᾽ ὶ 

ΒΆΪνΘΥ {πι 0] τθηηδυ 5 ὉΠπαῦ τ“ ὍΠ6 ἀγδηηδῦϊο αν ἴῃ Π|6 ΘΘυ  Υ8} βοθηθϑ οἱ 
1Π15 Ια ΘΌΡΠΟΟΙΘΒ ΠδΡ ΠΟΥΘΙ ΘΧΟΘΙ]Θα, ἃ μα ΒΟΘΥΘΘΙΥ Θατι8}}164.᾽; ; 

ΤῆΘ ῬΕΙοοίθίθβ 15. νυ το ΤΘεβοη Δ ΘΠΙγΘα ΤῸ ὉΠ6 ΒΡ] ον οὗ 105 
ϑὐχιιούατθ, ᾧΠ6 τηϑϑίθυ!ν Ἃο]ηθεύίοη οὐ 105 οΠπδιϑοίθυβ, ϑηα {Ππ6 Τηϑ 61} ἴῃ 

γνῖο {ποὺ αὐ οομίυϑδίθα υνῖθἢ θα ἢ ΟΥ̓ΠΘΥ. 
105 ῥοῦ 15. 511ρ16 δηα οἵ {π6 δὐπῖο πᾶ. 
ΤῊΘ βύυαρΡρΊ]Θ5 οἵ ἃ ΠΟΌΪΘ δηα φἜΌΠΘΤΟΙΙ 5. τηΪη6 ἴῃ γΘΒΟΥ Πρ ἴο 8. 856 δοί 

οὗ ρι]6, ἀὙθ ΔαΙΆΙ ΓΘ ΌΙΥ μου γαυθα ἴῃ 10. 
ΠΡ 6 ἀγϑηηδ, θΘἴΌγ 6 τι5)᾽, βῶγ5 Π 416, “Ῥυθβθηῦρ Ὁ. ἴδι 6Ππ6 Πημοϑὺ βρθοΐτηθη 

οὗ {πὸ ἀδβϑουιρῦνο []θηῦ οἵ Κορ ΟΟ165. --- ΤΕγοῸύρΠ οι Ὁπ6 016 ἄγη {Π6 
ΡΥΘν δ Πρ Ομδυτῃ 5. Ναῦανο; δπα, Ποννθνοῦ ἀθϑθαίο 16 την θ6 οὗ ὑπᾶῦ νν πίοι 
15. οδ]οα]αθα ἴο ρυαθγ {πὸ ΒΊΟΚΙν πα νι αῦθα ταβίθ οὐ ἃ τηοάουη δ] θ 66, 
{π6 γτανΐπρη οὐ σαν ραββίομ, πα {Ππ6 ἀθοϊδηηδύϊοη οὗ {πηλ14 814 ππηδύτι Ὁ} 
ΠΘΤΟΙβΙα, γὙἷὸ (ὁ ποῦ ᾿ιϑβιῥαίθ [ο τηϑϊηθαῖη {πῶῦ, 850 Ἰοπρ' δἃ85. πϑύιγϑὶ [86]1ηρ᾽, 
οογγθοῦ ἀο]πϑαύϊοη, ἃ Ἰῖνοῖν θα ΒΙ ὈιὉΊοη οὐ Ππιπηϑ ΟΠ ϑοῦθυ,, δ η6 δὴ ᾿π Ἰπηε 6 

Κηον]θάρο οὗ {π6 Ππηηϑη θαυ, ῬΟβθθ 85. ὕΠ6 Ρονοὺ οἱ δυνϑιτθηΐϊηρ' ᾿ηἰουθϑὺ 

ὉΠ οχοϊθηρ {π6 ὡβθουοηβ, ὑπῶῦ ρουνθὺ ν01}} ὈΘΙοπρ' 'π δ. θη ηθηῦ αρρΎΘΘ 
[0 {πθ ῬμιΠοοίοίθβ. 

᾿ς ΤῈ βδιηθ δθρδηῦ Ὑυυ]ῦθυ ΠΝ. ὙὑΘΠδυτα: “ΟΠ Ρ]]οἰ ἐγ, Ὑνπθη 16 ἄο68 
ποὺ ἀοσθηθυαίθ πο ὈΘΙΏΘΉΘ55. 86] ἸΏΒ ρΡΙΟΙΌΥ, 15. διηοπρ ὕΠ6 τηοϑὺ δὐγϑοῦνα 
ϑΎΘΟΘΡ οὐ ροθίγυ; δηα 1Ὁ 15. 655 6 ᾿πα τ] δύο. οἵὁἨ ΒΡΘΥΪΟΥ σθηΐι5. ἤο Πᾶνα 
{γδιηθα δη οἰαθογαΐθ ἃπα σοι ]οαῦθα μ]ού, πῶ το ἢᾶνθ οθγθοίθα οί οἵ 
ΒΟΔΗΤΥ δη ἈΡΡΑΥΘαν ᾿ἱπεδθαιαῦθ τηϑῦθυ}]5. 6Π6. ΘΠ ρου δύ αοὔπι 6. οὐ ἃ 1η- 
τουθϑύϊηρ' ρΡοθιη. ΤΠτι5. Π6. 5᾽ηρ16 βαθ] θοῦ οὐ ὉΠπ6 184 15. Ὅπ6 ΔηροΥ οὐ ΔΘΠ1]- 

ΠΘΟΘ55ΔΥΥ, ΟΡΠΟΟΪΘΒ. μπᾶ 5. θΘΘη ΤῸ ομοθ ΟὈ]ροα το ἃυϑῖ] 1 πη561 οὐ ἃ. ὁοη- 
{τῖναηοθ, νυν μοι πὸ Θἰϑθυν ποθ ἄθβρῖ565, ὕπ6 “δα δα πιαολίπα,, ἴῃ {Ππ|8 οα 86 
ἩΥοι65, ὑγπο56. που γθηύοι Ρααβ ἃ 5ῦορ ἴο {π6 Η]ΔῪ οἵ ρϑββίοῃηβ, δπὰ 
μυ δηποιποῖηρ πὸ ἀδοῦθο5 οὗ ἔα οὐδ 5ΠοΥ} {Π6 ργθϑθηΐ αἰ ΠΟ α]γ, 
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ΠΟ ΕΤΕΡΣΝ τ χῖὴ ἢ 

165, νι} {Ππ6 Θνθηΐβ ἡϑύμγ δ! δυϊδίηρ οαὐ οὗ Ὁ; δη4 {Π6 1η!ουῖου τυ οἵ {ΠῸ 
Αρηθὶα ἴο {πε ἢν ργοάποίϊοι οὗ ππτηδη ᾿ηΐθ]]θοῦ 15. ἴἢ ΠΟ τϑβρθοῦ ΠΟΥ 
ΒΓΙΚΙΏΡῚΥ ονϊαθηῦ {πῃ ἴῃ {Π6. τλοΥ6 ἀἸΠἶ 56 Δ Πα ΘΟΙΡΙΘχ πδύατο οὐ π6 51}- 
θεῖ, ΤΠὰβ 4150 {πὸ (παἶριι5 Τγγϑηητιδ, ὑποιρὴ τπιηγῖν]]6α ἴου ἀθχίθυιν ἴῃ 
ὑπ6 τηιϑηϑρθιηθηΐ οἵ [Π6 ρ]οῦ, δηα {π6 ἀθνϑὶορηιθηῦ οὐ {π6 οαὐδδίγορηθ, ἰδ 
γϑῦ ΒΟΔΥΟΘΙΥ 50 ΡΟΪα ἐπα τηϑδύουϊν δὴ δῇδονύ οὐ σιϑηϊτιθ ὃ 5. ὕπ6 ἀγϑιηδ ὈΘΙΟΥΘ 
τι; 6 5016 ΔΥρατηθηΐ οἵ ὙΠΟ. 15. ὕΠπΠ6 οπμάθϑνοιν οὐ {Π᾿γβ8865 ἴο νυυθϑῦ, ὈῪ 
ὕπΠ6 ΔΡΌΠΟΥ οὗ Νοϑορίοϊθιγαβ, Ππ6 νι] 8 16 (ἸΠΘΥΤΙηρ' Ὁ) ΘΙΊΏΒ. ΠΌΤ {Π6 
οαϑίοαγ οἵ Ῥ]ηΠ]οοίοίαβ.᾽} 

ΤΊΙΘ νγθαῖς ροϊπί οὐ ὑπ8 ραν, ἱΐ Ι τηϊϑύδτθ ποῦ, 1165 ἴῃ {Π6 δα ΒΡ θ}1οη 1{ 
Ῥιθβθηΐβ οἵ ἀἴβθαβθ θη 4 ΡΠ 5108] μϑῖη. ΤΠΘ ΓΑΕ ΒΌΓΘΘ) ΟΟΖΙΏρ' [ὙΠῸ [Π6 
ἔοοῦ οὗ {π6 Πϑῦο, ὉΠ βδυνϑεῦ γ Πρ ἀοννῃ [ἷἰ8. τυι  ῖηρ' ἔγαιηθ, ἐπ ἰαϊηοά 
ΘΟΥΥαρύ1οη οὗ Π15 ὉΠΟΘΥΒ, μα {Π6 τὰρρ ὑπᾶῦ Πδα σονθυθα {Ππ6 5ουύθβθ ππηρ' οαὖ 
ἴο ἄὐγν, Τορϑῦπθυ τνἱὉ}) Π15 6] Δου] δ] οη 5 πα ΡΊΟΘΏΒ, ΠΟΎΨΘΥΘΥ ὑγπ|6 0 πϑύτγθ, 
5661 ΓΘριρηθϑηΐ ἰο φΟΟα ἰδβδίθ ἴῃ Τυαρθᾶν. ΤΠΘΙΘ 15. πού ηρ' 1π 5110} ΘΧΠΪ- 
ὈΙ ΟΠ 5. ἴο οδἱθνδίθ {1|6 [86] 1 ρ᾽5, ΟΥ̓ 681] [ΟΥ̓ ΟἿἿ ΒΥΙρΘΙΠΥ ; ΟἹ {Π6 ΘΟΠΕΥΘΙῪ, 

ἃ5 ΒΌΪΝΘΙ ΥὙΘΙΏΔΙΚΒ, “ἶὙγὙ6 ΒΙΟΙΘη δηα ὑπ] αὐ ἔοι {Π6 βρθοίβοϊθ; τ 
αν ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ {πδ΄ ΡΙΘαθαγΘ ἴῃ Οὐ ΟΥ̓ Ῥ81η, ὙΏ1ΟΝ οτρηῦ ἴο 6 {1|6 
Ομδγθούθυιϑθϊο οὗ γα ὑγαρθαγ.᾽» 

ϑτιοἢ. Ρου δι γ6 5. αὺα Πτπιηϑῃ, Ὀαὺ ποῦ Πογοΐϊο, Τηαθθα {Π6 76 15. 8 εἷν 
οὗ {16 Ἰπαϊογοῖι5 Ὁ θοαῦ {Ππθῃ, οΥ θυ ῖηρ' οα ὑΠπϑὺ Ἀγ} ]1ΥΥ ὙΠ τηϑύουβ οὗ 
ΘΥΘΙῪ ἀδΥ [11ἴ86,. ΒΙΟΠ 15. ΤἹΡΉΠΥ οομϑιαθυθα {Π6 ΡΥουΊποθ δηα ἀοϊηϑίη οὗ 
Οοπηραγ. 1) 
ὙΠ Αὐιϑύορμαηθβ (1 0Ππ6 οπδιϑοίου οὐ Αθϑοῆυ]α5) υἱάῖοαϊθ5. Ἐπιτὶ- 

Ρἰάθ5 ἴον. π6 να]σαγιὺν οἵ ἀθυῖνιηρ' ραῦπο5. ΤΌΤ {Π6 γϑρ5 δἴο οἵ Πῖ5. ΠΥ Θ8, 
6 οπρμῦ ποὺ ἴο πᾶγνθ οἰηιθα 411 ὁΘηβιγθ οὗ [Π6 Τ8ρθ δ:η6] ΒΟΥΘ5. οὗ {Ππ6 [8- 
γουγΐθ ΠΟΥῸ οὗ ϑορῇοοϊθθ. Απᾶ 1 π6 ΘΙ ΡΒ. οὗ {πῸ ἢγϑύ 15 γϑρυθϑθηςθα 
85. ὃ ὈαρΡΆ1, 850 8150 15 Ὁπ60 (Παῖρτι5 αὖ Οὐ]οπο5 οἵ {Π6 Ἰαθίου. Πα ρΊ465 Πδ5 
ργθαῦ [δα]05, θαὺ π6 85 Ῥθθη ἘΠΙδΙΤΙν γθαΐθα Ὀγ Ῥούἢ ἀποϊθηῦ δ η4 τη θυ ἢ 
ΠΥΡΘΥου᾿θ᾿οἴϑτη,᾽)) 15 ὕπΠ6 180 ορβθυνδίύζοῃ οὗ Βαϊννοσ. ΤΠδὺ ουθῃ {Π6 τηϑ]ϑύϊο 
ΛΘΒΘΠΥ 8 ΟΟΙΠ4 βύοορ δὖ {ϊΠΠ|65 ὙΘΥΥ ἰόν, ν Πηα ἴτομη 6 ΘΡΘθοὴ οἵ [Π6 

. τροφὸς ἴπ {πΠ6 ΟΠοΘρπουὶ 739--τ4ῦ ΒΙΌτα,, 
ΤῊΘ πγθο συθαῦ ΤΥΎΔΡῚΟ ροθύβ {Ὑ164. πον βδύυθηρίῃ οἢ {ΠῸ6 βαθγοοί οἵ 

ῬμηΠοοίοίθθ, α5 61} ἃ5. οὐ ὑμπεὺ οὗ Ἐ]θοίγνϑ. 3) 

1ο Ομυγϑοβίομι, ὑπ ϑοθοιη]15Πη6 4 γηθίουιοίθη, γα ἴῃ ὁΠ6 (ΔΥ {Π68 
{Πγ66 Οἰδυ5 οὗ ὕπθ86 το ρυοαῦ ἀγδιηθῦδίβ, ὑιῦποιὺ Ὀθηρ 4016 ἴο δι55:0Ὲ 
πΠ6 Ῥϑίτα ἴο δὴν οὁη6 οἵ {πθιη, ὑποιρῇ ἔγομη ὑῃ6 ΠΙΡΏΪΥ Θα]ορΊβΟο [ΟῚ  ΠῚ5. 1π 
ὙΠΟ ἢ ΠΘ 506 815 οἵ {πΠ6 ἀγϑῖηδ οὗ οὐἵὐ Ῥοθῦ, νγο Τηϑ ΓΘΘΒΟΠΘΌΙΥ ΘΟΠΟΙαΘ 
ἐπαῦ 6 ϑϑιρηθα ἴο 10 ἴῃ Π15 ποαυῦ οὗ Ὠθαγύβ [Π6 ρ81π| οὐ ομίθε τηϑυϊῦ. 

ΗΘ. ρΙαοθ9 πὸ ῬμιΠοοίοίθβ οὗ ΟΡ ΟΟΙΘ5. Ὀθύνγθθῃ ὑπο86 οὐ Δοβομν]5 πα 

1) “« γγοοῦ ὑμαὺ ἴῃ {π1ὶ8 ὑπ6 δῃοίθηῦ αγύ αἿα ηοὺ αὐβθυ ἴσοι [ῃ6 
ΤΠ ΘΙ, 15. 1ῃ Π6 Θχοθθαϊηρ ΥΑΥΙΥ Ὑνἱἢ ΠΟ ὈΟΟΙΥ ρϑΐη 5. τηϑᾶθ {Π6 
τηδὑσατηθηῦ οἵ [Θχοιθηρ} οοΟΙραβδίοη υνἱ ἢ ὑπὸ ατγθοὶς Τυαροάϊθηβ. ΤΠο ῬΙΐ- 
Ἰοοίθίθϑ πα ὑπ Ἡθγοι]θ5. [1 ὑπο ΤΎΘΟ 8.6] αι ϑιοηρ' ὑΠ6 Θχοθρίϊομβ {πα 
ἔογτη ὑπ6 σα]6.᾽ (ΒΆ]νν 1.) 

52) ΤῈ Ῥμιοοίοίοα οἵ Τὰπισραθβ, Τοροῦπου νυ {πΠ6 Μρᾶρὰ, Ὀϊούγβ, ἀπ 
ὑπὸ βαύγυϊο ρίθοθ Θερισταὺὶ, νγῶβ Ὀγοιρηῦ οαὐ ΟἹ. 87, 2. Τὴ Λοβϑοθυ5 ἁηᾶ 
ΒΡ αθ5. ὕπ6 ΟἼΟΥ 5. ΒΘΘὴ5 ὕο ἤανθ οομβίϑίθα οἵ ηδίῖνοβ οὗ Τιθῆποβ. ΕῸΣ 
Φαγύπου ἀοία]5. 5. ὕο {Ππ61} ἰγοαϊιηθηῦ οὐ {Π15 βι θ] θοῦ 1 τπιαϑὺ τοίου (ἢ 6 σϑϑου 
ἴο Ππ0 Τπαγοαποίϊοη οἵ Ῥομηθι ἀθυνίη. 



0 , ΣΟΦΟΚΠΜΕΟΥΣ ΦΙΔΜΟΚΤΗΤΗΣ. 

Ἑατὶρίᾶθβ, δηᾶ 6115 πὸ βύυ]α οὗ ἴ6 σεμνήν τινὰ καὶ μεγαλοπρεπῆ ποίησιν 
“γαπά απὰ πιασηϊβοοηί. 'ΤῊΘ ραββδρδ (11. 272 Πϑιβις. Οὐδῦ. 1.11.) θϑίῃρ' ὁμ8 οὗ 
ΒΟΙῚΘ ἰηΐογοδῦ, Ὁ τὰν ποῦ ὈΘ. ΘΙΪΒ55 0 ΗΪδοθ. {πΠ6 ψΠ016 οἵ 1ὖ Ὀδίουθ {π0 
τϑδᾶουῦ, Ηδθ υυϊίθϑ: ὁ Σοφοκλῆς μέσος ἔοικεν ἀμφοῖν (ΑΘ56}. ἀηᾷᾶ Ἐπ.) 
εἶναι, οὔτε τὸ αὔϑαδες καὶ ἁπλοῦν τὸ τοῦ Αἰσχύλου ἔχων, οὔτε τὸ δριμὺ 
καὶ πολιτικὸν τὸ τοῦ Εὐριπίδου, σεμνὴν δέ τινα καὶ μεγαλοπρεπῆ ποίη- 
σιν τραγικώτατα καὶ εὐεπέστατα ἔχουσαν, ὥστε πλείστην ἡδονὴν μετὰ 
ὕψους καὶ σεμνότητος ἐνδείκνυσθαι, τῇ τὸ διασχευῇ τῶν πραγμάτων 
ἀρίστῃ καὶ πιϑιανωτάτη κέχρηται. --- τά τὲ ἤϑη ϑαυμαστῶς σεμνὰ καὶ 
ἐλευϑέρια, τό τε τοῦ Ὀδυσσέως πολὺ πρᾳότερον καὶ ἁπλούστερον ἢ πε- 

ποίηκεν 0 Εὐριπίδης, τό τὸ τοῦ Νεοπτολέμου ὑπερβάλλον ἁπλότητι καὶ 
εὐγενείᾳ. -- τά τὲ μέλη οὐκ ἔχει πολὺ τὸ γνωμικὸν, οὐδὲ τὴν πρὸς ἀρετὴν 
παράκλησιν, ὥσπερ τὰ τοῦ Εὐριπίδου, ἡδονὴν δὲ ϑαυμαστὴν καὶ μεγα- 
λοπρέπειαν.᾽) 

ΤΠῊΘ βαθ]θοὺ οὐ ΡΠ Ι]οοίθίθα. ννὰβ ἀυθιηδ θα 4150 ὃν Δοπδθιιβ, ΑὨΟΡΠΟΠ, 
ΟἸθόρποι, ῬΆΙ]ΟΟ]65. δηα ΤΠθοάδοίθα (τ ῖοῃ 1αϑὺ ΤΥαρΡΙΟ ΥΘΥ τϑρυθϑθηΐθα 
16 Βαμα δἃ5 πθ ραγὺ Ὀϊδίθῃ Ὁ ὉΠ βουρθηῦ, Ασιϑῦ. τὺ. ΝΊο. 11. 8.).Ψ 

ΤῊ Οοιηϊο τυριύουϑ ΕΠΡΙΟΠδγτατ5 ἐπα δύχα θ15 ΠἸΙΚουνῖθ6 τυεοΐθ Ρ]α 5 ἀΠ6ΘΥ 
0Π185 δη6. ΑἸποηρ' ὕΠ6 Τιαὔϊη8. [Π6 βϑῖηθ β )] 6 οῦ νγῶβ Πϑηα]θα ὈΥ Αδοῖμ5. ἴῃ 
δ15 ῬΒι]οοίοίθβ, οὐ ΒΟ βοῖὴθ β0ῸΥ6 Πϑρτηθη 5 πᾶνθ ὈΘΘῺ ΡῬΥΘΒουυϑα. 

ΤῊΘ βαβθίθοῦ οὗ Ὁπ6 ργθϑθηῦ ρ]δὺ νγῶβ δοῃθϑηπθα ὈΥ ΘΟΡΠΟΟΙΪΘ5. ἴῃ 8ῃ- 
ΟἾΠΘΙ ὁΠ6, 681168 Φιλοκτήτης ἐν Τροίᾳ. Τὰ {π18 οὐ ΠΟΙῸ βθθηβ [0 Πδᾶνθ 
ΘΡΡΘαυ θα Ῥϑίογθ π6 ΟὝ θοὶς δυῖην δὖ ΤΥΎΟΥ͂ ἴῃ ὑΠ6 δϑτηθ ἰαύψουθα ἀπ βατιδ]α 
Θαυτηθηΐβ, δηα Βα θυ ηρ' [Π6 Βδ]η6 ἈΟΌΠΥ ἔγλοτη μῖ5 ἔοοῦ; σμθη, πδνΐηρ' ὈΘΘῺ 
οαγοα Ὅν Μϑοῆδοι, 6 5δνβ ῬδΥῚΒ ἢ 8 ΘΥΥΟΝ 8πηα οἴροῦβ. ὕΠ6 οαρύυγα 
οἵ ΤΥοΥ. 

1) ΤΌ 15 ποῦ νιϊποιῦ γθᾶβοη ὑπεῦ [πΠ6 ἀΘΙ πα θα ΘΠ ΥΘὺ ΠΥ͂Ρ. υγδὺ ΠΟΤ 
τηϑ κα ἴο ὑπο86 11{61655 ΘΟ ρϑΏΪΟΙΒ, ἢ Ποπ ᾧΠ6 ἴῃ ϑύϊηοῦνθ οὐδυ]ηρ' 
ἴου βοοϊθύν ἢδ5 τηϑᾶθ ἴῃ ᾿ηςτηϑῖθ, ἨΔ ἰηνοϊςθϑ ὑπ 1518 η4 δηα 105 νοΙ ΟΠ Ο68 
ἰο 6 υυιΐποβϑθβ ὅο Π15 ὩΘῸ ΥΟηρΡ᾽, Π6 ὈΘ]Ιθν 5 Π15. θθ]ονθα ον 6615 Ῥαΐῃ 
αὖ Ῥαίηρ' ΤΟΥ δυνΘΥ ἔγοιη Ὠϊηλ; ἃ πα αὖ Ἰαϑὺ π6 ὕδςθβϑ ἃ τη] Δ ΠΟ] ἔδυθυν 6 1] 
οἵ 15 Ποβριθαθ]θ οανα, οὗ πῸ ἰουηύαϊηβ, ονθη οἵ 6 βιΓρο - Ὀθαύθη τΌοΪς, 
ἔχοι ὑνμῖο ἢ μ6 50 οἴη ραζϑᾶ ουῦ ΠΡΟΩ ὑπ6 568. 80 Ἰονίῃρ' [ϑη4 γγὃὸ 8 
Θ4α, 50 Ἰονϑὶν) 15. ὕπ6 πηοουγιρίθα τηϊηα οἱ τηϑῃ.᾽ (Βομδ]αβοη᾿ 5 ΓΠΘαΘ ὧν 
ἴπ6 ΟὙΘΟΙτ5 ῥ. 810.) 



ΤΆ ΤΟΥ͂ ΡΑΜΑ͂ΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠ4Α.} 

ΟΖΎΣΣΕΥΣ: 
ΧΟΡΟΣ. 

ἷ ΣΚΟΠΟΣ ὡς ἘΜΠΟΡΟΣ. 
ΝΕΟΠΤΟΜΔΕΜΟΣ. 
ΦΙΛΟΚΤΉΗΤΗΣ. 
ΗΡΑΚΛΗΣ. 

ΦΙΔΟΚΤΗΤΟΥ ΥΠΟΘΕΣΙΣ.) 

᾿Ζ“παγωγὴ Φιλοχτήτου ἐκ “ήμνου εἰς Τροίαν ὑπὸ Νεοπτολέμου 
καὶ Ὀδυσσέως καϑ᾽ Ἑλένου μαντείαν, ὃς κατὰ μαντείαν Κάλχαντος. 
ὡς εἰδὼς χρησμοὺς συντελοῦντας πρὸς τὴν Τροίας ἅλωσιν, ὑπὸ Ὀδυσ- 
σέως νύκτωρ ἐνεδρευϑεὶς. δέσμιος ἤχϑη τοῖς “Ελλησιν. ἡ δὲ σκηνὴ ἐν 
᾿Δήμνῳ. ὃ δὲ χορὸς 5) ἐκ γερόντων τῶν ἢ) Νεοπτολέμῳ συμπλεόντων. 
κεῖται δὲ καὶ παρ᾿ “Αἰσχύλῳ ") ἡ μυϑοποιία. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Γλαυκ- 
ἱππου.8) πρῶτος ἦν Σοφοκλῆς. 

1) Οὗ {Ππ|656 {π6 πρωταγωνιστὴς δοῖπ5 {π6 ραγῦ οὗ ΡῃϊΠοοίδίοβ ; {π6 δευτερ- 
αγωνιστὴς {πᾶ οἵ Νεοορίο]οιηαδ; ὑπ τριταγωνιστὴς [Π6 τοδύ. 

3) ὅο ᾿πϑουῦθοα 1 1). 
8) ὁ δὲ χορός] ΒΌΡΡΙΥ συνέστηκε, “σοηδίοί8᾽. 
4 τῶ Α.1Τ.. Θιπμα. τῶν νυ]ρ. 
5) κεῖται Α. 1,. ὉΙπα. κεῖται δὲ νυ]ρ. δπᾶ Κ΄, 
6) καὶ παρ᾽] ὡς παρ᾽ 1.. Β. 
Τὴ καὶ παρ᾽ Αἰσχύλῳ] ὅ.66 Αὐἱδίοῦ. Α. Ρ. ΧΧΙΠ. 18. Αἴμθη. ΙΧ. 8394 Α. 

Α5 παυϊρῖάθ5 ΠΠΚουνῖ56. υυοΐθ ὃ ΡΙΔῪ ΟἹ Ππ6 5816 βι ] θοῦ δηα τνῖτἢ [Π6 58 π|6 
{{016, Βουρὶς δααβ5 καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ. ῬΙδγ5 οὗἨ {π6 5ϑ1η6 ΠϑΙῚ8 Ὑγ 6 τε θη 
Ἰκουνῖβα Ὁ Αοπδθιβ, ΡΏΔ]οΟ]65, Τπθοάθοίθβ; δηα 4180 ΒΥ {Π6 Θομηῖο ἩΥΙοΥ 5 
ἘΡΙοΠδγτητιβ ἃ πα Θένα εἶθ. ἘΠΒΙΉΡΝ {86 Ῥεποδεοζον ἴῃ Τιϑηη05, πΠ6 ργϑϑϑηῦ 
016, ϑΟΡΠΟΟΙΘΟ5 4150 νυσοίθ {πὸ Φιλοκτήτης ἐν Τροίᾳ, Ὑγ 10 Ἡθυτήδηη (ΡΥδοί, 
ῬΆΙ], Ρ. Χ.) βΌρροβθβ ἴο πᾶγθ Ῥθθὴ ἃ ϑδαύγυϊο ρῖθοθ. 

5). ΟἹ. 92,.9. Ἔ- Ο΄. 409. 



κἂν ἐν: ΟΣ ΥῪΣ ἀκοων ν Ἐε το τυρονα . ἐδ .“ ΑΝ γχνι. ἜΤ 

ὃ ΣΟΦΟΚΖΕΟΥ͂Σ ΦΙΔΟΚΤΗΤΗΣ. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΕΜΜΕΤΡΟΣ.Σ 

Χρύσης ᾿ϑηνᾶς ἢ βωμὸν ἢ ἐπιπεχωσμένον; 
ἐφ᾽ οὑπερ ᾿4χαιοὶς χρησϑὲν ἣν ϑῦσαι. μόνος ἢ) 

Ποίαντος ἤδει ἡ παῖς ποϑ᾽ ὃ “Ηρακλεῖ συνών.) 
ξητῶν δὲ τοῦτον ναυάτῃ δ) δεῖξαι στόλῳ .") 
πληγεὶς ὑπ᾽ ἔχεως, ἐλίπετ᾽ ἐν Πήμνῳ νοσῶν. 
“Ἕλενος δ᾽ ᾿4χαιοῖς εἶφ᾽. ἁλώσεσϑ᾽ Ἴλιον 
τοῖς Ἡρακλέους τόξοισι 10) παιδί τ᾿ ᾿4χιλλέως. 
τὰ τόξ᾽ ὑπῆρχε 1) παρὰ Φιλοκτήτῃ μόνῳ" 
πεμφϑεὶς δ᾽ Ὀδυσσεὺς ἀμφοτέρους συνήγαγεν. 

1) ΤΙ. τηθ 1081 Υραμηθηΐ 15. ποῦ ἔοτιηα ἴῃ Α]ά. ΟΥ ἴῃ 8ὴΥ οὗ ὑπ οἹ θυ 
τη Πτιϑουϊρύβ, οχοθρῦ 1... Τῦ ννὰβ Πυδῦ θα] 15Πη6α Ὀγ ΤΣ ΌτιΒ ἔγοτη ἃ τη5. 60Π- 
ἰαϊπϊηρ' ὑπ6 ἰοχὺ οὗ ΤΥΙΟΙ]ἶπ5 (1. 6. 1.). Υ,.  81οἷς, Τ)1ϑίν. Ρ. 89 Β. 

5) ἐν χρυσῆι ἀϑηνᾶιν 1,.. ἐν Χρυσῇ ᾿ϑηνᾶς Τύυτη, 
8) ΤΠΙ5. αἰύαν πα ῬΘΘη ΤΟΥ ΉΟΥ]ν θγθοίθα Ῥγ 94 80η ἴο Αἰπθηθ βυυπϑπηοα 

ΟἸγ56 ἴῃ {πὸ 1518 πα οἵ {Ππ6 βϑπη6. ὨΘΙΏΘ, ὙΥΠ1 ΟΠ. Ὑ 85 βιδτια θα πθν ἴο Ἰμοπη- 
πο5. Δρρίϑη. ἴῃ. ΜΙΠγΥ4. Ρ. 148, περὶ Λῆμνον ἐν ἐρήμῳ νήσῳ καταλαβὼν, 
ἔνϑα δείκνυται βωμὸς Φιλοχτήτου καὶ χάλκεος ὄφις καὶ τόξα.- μνῆμα 
τῆς ἐκείνου πάϑης. ΤῊΘ ῬὨΠοοίοίος οἵ Ἐπ ρΙ 65 ὑΠπι5 ΘΟΠΡ] 815 οἵ ᾿Πγ5565 
8}. ΠΙοη. ΟἸνγ5. ἴῃ 81ος. Θι1δΐῖυ. Ρ. 128: ὥσπερ ἀμέλει κἀμὲ ἐξέϑηκας, ὑπὲρ 
τῆς κοινῆς σωτηρίας τε καὶ νίκης περιπεσόντα τῇδε τῇ ξυμφορᾷ, δει- 
Ἀνύντα τὸν Χρύσης βωμὸν, ου ϑύσαντες Ἀρατήσειν ἔμελλον τῶν πολεμίων" 
δἰ δὲ μὴ; μάτην ἐγίγνετο ἡ στρατεία. 5680]. α]ῦ. δά ῬΆΒΗΠ. 194: ἔστι δὲ 
καὶ πόλις Χρύση πλησίον Λήμνου, ἔνϑα ὑπὸ τοῦ ὄφεως ἐδήχϑη τὸν 

βωμὸν ξητῶν, ἐν ὦ ἔϑυσεν Ἡρακλῆς, ἡνίκα κατὰ Τροίας ἐστράτευσεν. 
“ῬΏΙΠΟΒΥ. Ιθοπ. 11. ἀναπλέοντες ἐς Τροίαν οἵ ̓ Πχαιοὶ καὶ προσσχόντες ταῖς 
νήσοις ἐμαστεύοντο τὸν τῆς Χρύσης βωμὸν, ὃν ᾿Ιάσων ποτὲ ἱδρύσατο, ὅτε 
εἰς Κόλχους ἔπλει. Φιλοκτήτης δὲ ἐκ τῆς ξὺν Ἡρακλεῖ μνήμης (μονῆς Ὁ) 
τὸν βωμὸν τοῖς ζητοῦσι δειχνὺς οἴο. ΤΊΘ 5ασηδηη6 οὗ {πὸ σοᾶάθθθ Χρύση, 
τηθηὐ]οη θα ὈΥ 5680]. οἡ (Βα. Τ᾿. 188, οοοῦγβ ἴῃ {Π15 Ρ]Ϊαν 194. 1527. 

4) μόνος 1,. ΒΥ. μόνοις Τ, 
ὅ) ἥδει 1Τ.. Ταση. ἤδη Τ 
6) ποϑ'᾽] τόϑ'᾽ 1,. 
1 ξυνὼν 1,. συνὼν 'Τυη. 
8) ναυβάτηι 1,. Βει. νανάτην Τ΄. ΠΘηο6 ναυάτῃ Ταλπ. ΤΉ 5 ΤΟΥ. 8 1ΙῸΒ6 

ἔοι ἃ ΥΟΙΡ' ΡῬΥΟπτηοἰδύϊοη. Υ. Πι1π4. Αμπποῦ. δα Ρυϑδοῖ, ΟἿ. Βυτποῖς. ϑᾶ 
“ΒΟ, ῬΘῚΒ. 818, 

9) στόλῳ Ἴατη. στόλον 1,. μπᾶ οο. Τιη. ᾿ 
10) τόξοις Τ,. 
1) τὰ τόδ᾽ ὑπεῖρχε 1,.. φυ. τὰ δὲ τόϑ'᾽ ὑπῆρχε. 



Φα ΘΠ ΠΗ 

: ΟΖΣΎΣΣΕΥΣ. 

᾿Ακτὴ μὲν ἥδε τῆς περιρρύτου χϑονὸς 
Δήμνου, βοοτοῖς ἄστιπτος οὐδ᾽ οἰκουμένη. 

ἔνϑ᾽. ὦ κρατίστου πατρὸς Ἑλλήνων τραφεὶς 

1. 5601: προλογέξει, ὃ Ὀδυσσεὺς, καϑὰ καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ" ἐκεῖνο 
μέντοι διαφέρει, παρ᾽ ὅσον ὁ μὲν Εὐριπίδης πάντα τῷ Ὀδυσσεῖ περι- 
τίϑησιν, οὗτος δὲ τὸν Νεοπτόλεμον παρεισάγων διὰ τούτου οἰκονομεῖται. 

ἀκτὴ μὲν ἥδε] “7 η18 ἱπάθοά 5 ἐμ βδλονο᾽, Ῥαΐ Ὑγ6 Πᾶν 5011] ο Ἰοοῖς ΟΥ 
1π6 οανθ. ὃ 159. οἶκον μὲν ὁρᾷς τόνδ᾽ οἷο. 906. ἐμοὶ μὲν οἴο. ῬοΥΠδΡ5 
ὅπθ ἀροᾶἄοβιβ 15 ἴπ ν. 15. ἀλλ᾽ ἔργον ἤδη -. ΟΥἿὮ Τὰ. 6. ῬμΙΠοβίγδιιι5 ΗΘΓ. 
Ῥ᾽ 102. τθρτθβθηΐβ Ῥμῃϊ]οοίοίοβ 5 ᾿ΘᾺ οὰ. 5ΠΟΥΘ ἴῃ Ποιηποβ ἐπὶ ἀκτῆς ὑψη- 
λῆς ἐν πέτρᾳ κεδίμενον. 

περιρρύτου] ϑ6α- τοῖν! ΤΟΥ θα ἐγ ΌΤη περιρρεῖν. ΟΕ, 289. τῆς περιρρύ- 
του Σκύρου. Ἤομπι. Οἁ. τ΄. 118. Κρήτη τὶς γαῖ᾽ ἐστὶ... περίρρυτος. Τῆαο. 
ΤΥ. 64. γῆς ὄντας μιᾶς καὶ περιρρύτου. 1. 4. ἐμφιρύτου. 

9. ἄστιπτος Ἐ΄. Τ,. 610]. Ὅγας. Ὁ1πη4. ἄστειπτος (5 ἀδιάλειπτος) {16 
ΟὔΠου τη55. Α14, Βυ. ϑυτα, Υαπᾷ. βομη. Ηδτῦ. Νϑποῖς, βου, Οοιηρατο στιπτὸς, 
ἄφυκτος, πιστὸς, ἄπιστος οἴο. ΟἿ, οπ 88. Α]. 151. εὔπιστα (εὔπειστα 1,.} 
(α.0.4067. κατέστειψας (κατέστιψας 1,.) πέδον. Ατγῖδί. ἴδῃ, 505. κατεριντῶν 
(κατερεικτῶν νυ]ρ.} χύτρας. ὟΥα τοιιϑῦ ποὺ οοιηρατο ἀστιβής. 

ἄστειπτος οὐδ᾽ οἰκουμένη]. 80 (ΕΔ. Ο. 89. χῶρος ... ἄϑικτος οὐδ᾽ 
οἰκητός. Ἀ]. 067. χῶρον ἔνϑ᾽ ἂν ἀστιβῆ κίχω. (Εά. Ο. 196. ἀστιβὲς ἄλσος. 
Τμπογού, ΠΥ. 1. “Αὐυΐϊα Ρὶογιάμηλ μέγ ασγο ἰοοα, πιίϊιι8 ατέθ ἐγίία δοίο." 'ΓΊΡα]]. 
ΙΝ. 18. 10. “φιια πμΐία πιώμαηο δέ υἱα ἐγϊέα ρο6.) ῬὨΙ]οοΙ οὔθ5 δὲ ν. 221. 98115 
{πὸ 15] πα ἴῃ σΘΠ6Υ8] οὐκ οἰκουμένη. 6 τυπιδῦ ποῦ δοποῖαᾶθ ἔγοπι {π|5 ἐπδΐ 
ὑπ6 δηὐγο 1519 η4 νγὰβ πη 164, θυ ἸποΥΘΙῪ ὑπ15 ρϑυ θαυ ρατὶ οὗ τῦ; 
ἴον ὅπ ᾿β] πα νν 5. Ὑ76}]} ΡΘορ Ια αὖ ὑπ6 {1π|6 οὗ {Π6 Ῥγοΐϑη νὰν, (ΟἿ. Ηομι. 
Π. α΄. ὅ94. φ΄. 40. 5.10]: ἐν ἐρήμῳ μέρει τῆς ΜΠήμνου ἐξετέϑη ὑπὸ τῶν 

. Ἑλλήνων. 
8, ὦ χρατέστου πατρὸς Ἑλλήνων τραφείς] 61. 1: ἐκ. ΟΕ ΣΕΥ. 91: 

᾿ἀρέστου πατρὸς Ἑλλήνων γεγώς. Τύυ, 110ὅ. ὁ τῆς ἀρίστης μητρὸς ὠνομασ- 

μένος. ΤΥ. 984. ἐκδιδαχϑεὶς τῶν κατ᾽ οἶκον. ΑἹ. 807. φωτὸς ἠπατημένη. 
(Εά. Ο. 1822, μητρὸς λοχευϑείς. 1324, τοῦ κακοῦ πότμου φυτευϑείς. 107. 
Παλλάδος καλούμεναι. ΕΠ]. 868. καλεῖ τῆς μητρός. Α656.ι. δορί. 792. ϑὰρ- 
σεῖτε, παῖδες μητέρων τεϑραμμέναι. αν, Ηον. ὅ718. σοῦ γὰρ ἐκτεϑραάμ- 
μεϑα. Ου. 491. πληγεὶς ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς ὑπὲρ κάρα. ΕἸ, 1938, κεῖσαι 
σᾶς ἀλόχου σφαγείς. Με. Εν. ΧΧΥ. 84. οἵ εὐλογημένοι τοῦ πατρός 



ἐννλο τ ςς δέν δ 
χὰ ἈΠῸ χ’ 

10." ΣΟΦΟΚΊΕΒΟΥΣ ΣΌΣ ἢ 

3 ’ ἐς ΄ Ἁ - 

4χιλλεως παὶ Νεοπτοόλεμε. τον Μηλιὰ 
, ΡΣ ὲ .; 5. ΟΩ͂ φ 

Ποίαντος υἷον ἐξέϑηκ ἐγὼ ποτε. ἜΠ 
Ἁ ς᾽ »"» »"᾽ 3 ’ ἰχ 

ταχϑεὶς τοῦ ἔρδειν τῶν ἀνασσοντῶν ὑπο, 
’ ῇ ΄ , πε 

νόσῳ κατασταζοντα διαβορῷ ποδὰ 

(6. ΧΧΥ͂Ι. 399. εὐλογημένος ὑπὸ κυρίου). Απί. 838. 144. 866. ΤῊ. 401. (4. 
Ο. 1228. Ῥῃ. 1284. Βοιμθίϊη65 ἴμϑ ΡΥθροβί θη ἱβ δρᾷ, δ5. ἴῃ ΕΠ. 409. 
ἐκ τοῦ φίλων. πεισϑεῖσα: ΤῸ. 941. ἐκ δυοῖν. .. ὠρφανισμένος βίον. ΔΝ αἴκο- 
Π6]4 δοπ].: ὦ ᾽κ κρατίστου (ΟΥ̓ ὦ ᾿ἕ ἀρίστου: 85 ἴῃ 1]. α΄. 244. ἄριστον 
᾿Δχαιῶν) ----. Βαΐ {π18 σογγϑούϊοη 15 ὉΠΗΘΟΘΒΘΑΙΎ. 

4, ΔΑπΐ. 5911. παῖ Μενοικέως Κρέων. 

Νιεοπτόλεμε)] Ῥγοποιποθᾶ 85 ἃ αϑα υ 15 }11816, 85 ἴῃ 241. Ἐλιγ. ̓ Αμᾶν. 14. 
ΤΥο. 1126. Τὴ 411] νυ βῖο ραβθαροθδ ὕπ6 ψοΥα ΟΟΟΌΥΒ 1 ὑπ6 βϑϑιη8 5680, Βαΐ 
10 15. ῬΘηὐΘΒυ ΠΑ Ό1ς ἴῃ πων, Οτοϑῦ, 100ὅ. Τπ {π6 ἔουτηθῦ οαδο Ὠ΄η. {Π1}]ς5 1 
να5 ῬΥΟποιποϑᾶ ὈῪ ϑυμΐζοϑὶβ ᾿Νοπτόλεμος, ἃ5 σὰ πᾶ νοσσὸς, νολαία ἴοΥ 
νεοσσὸς, νεολαία. 1 5Ππουα ᾿πηδρὶηθ 10 νγὰβ ρυο μου πορα γαῦμου ΝΝουπτόλε- 
νος. Ὗ. ἘΠΠ5]. ἴῃ Μυ5. Οτῦ. Ν. ΥἹ. Ρ. 298. 

Μηλιὰ] ΤΠῈΘ τοῦθ ὑ8808] ΤΟΥ, 8δ5 ΒαΥρΡΘ5 ΟΌβουνοθ, σοῦ] θ6 ΠΠαλιᾶ. 
Βιῤ νγ βᾶγθ πὸ βᾶπ|86 ποῃ - ΠΟΥ ἴοση ηλιεὺς ΤΥΎΘΟΙ. 198. Αὐἱδῦ. 
Π,γ5. 1160ὺς 

ὅ. ΤῊ γϑϑβοῃ ΠΥ {π6 αὐ 5 1οΥν ῬὨμΠοούθίθϑ ΡΥ] ΘᾺ] Δ. ]Υ ἴῃ ααλοθ τας 
νγδβϑ Ὀδοϑιιθ6 π6 ρῥυϊοϑίβ οἵ Ἡθρμπϑδοϑίθβ ὑπθυθ οΥ6 ἔδηηθα [Ὁ {π᾿ Ὶ0 5111] 
ἴῃ Προ] ηρ ὑπ6 νοι 5 Δυϊβιηρ' ΤΎοτὰ {Π6 Ὀϊΐ65 οἵ βϑυρθηΐβ. 8.0 ὀχρ] δίῃ {Ππ6 
ΒοΠοΙαδίβ πᾶ Ἐλιϑὺ. δα 1]. β΄. 1722. Αοοογάϊηρ' ἐο ῬμΙ]οβίγαϊι5 ΗθΥ. Ρ. 708 
Π6 νγὰβ 1οἷὺ ἴῃ ΠΘΙΏΠΟΒ ὉΠΟΘΥ {Π6 οδΥ6 οὗ ῬΙΌΡΟΣ. αὐϊοηαθηΐβ, πα Ὑγδ 8 οαγοα 
{Π 676 ῬΓΟΙΩΡΙΙΥ͂ ὑπὸ τῆς βώλου τῆς Δημνίας, ἐς ἣν λέγεται πεσεῖν ὃ Ἥφαι- 
στος᾿ ἡ δὲ ἐλαύνει μὲν τὰς μανικὰς νόσους, ἐκραγὲν δὲ αἷμα ἴσχει, ὕδρου 

δὲ ἰᾶται δῆγμα μόνου ἑρπετῶν. 
60---7. Νὅιοῖκ νοῦ ὑΥΘΉΒΡΟΒΘ ὑπ 656 11η68. 

6. ὕπο] ὕπερ ἢ. πάρα Υ. ὕεη. Οἔ, (ΕΔ. Ο. 860. ὑφ᾽ ὧν ἐγὼ | ταχϑεὶς 
τάδ᾽ ἔ οδω. 

εἿ. “νόσῳ καταστάξοντα... .1 Δ]. 10. κάρα σταξων ἱδρῶτι καὶ χέρας. 
Εν. 842. κεραυνίου ] νώτου καταστάξοντα βύσσινον φάρος. Ἐν. ΒΌΡΡΙ. 
ὅ86. φάλαρα... . στόμα Ι ἀφρῷ καταστάξοντα. (Βὺ Ηδ;. 934. ἀφρὸν. κατέ- 
σταζ᾽ εὐτρίχου γενειάδος.) ΤΙ. Τ. 808. στάζων ἀφρῷ γένειον. Ῥῃο. 1896. 
κάπροι ενν ἀφρῷ διάβροχον γενειάδας. ΒοΙον, 2606. νόσῳ καταφϑίνοντα 
τῇδ᾽. 828. Ἡοηι. 1]. β΄. Ἴ21. ἀλλ᾽ ὃ μὲν (ΡΆ11.) ἐν νήσῳ κεῖτο Ἀρατέρ᾽ ἄλ- 
Δεὰα πάσχων,] Δήμνῳ ἐν ἠγαϑέῃ" ὅϑι μιν λίπον υἷες ᾿ἡχαιῶν, Ι ἕλκεὶ 
μοχϑίξοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου. ΟΥ οουϊθα πόδα. 15 σονθυμθᾶ ὉΥῪ 
καταστάζοντα. ΑΙ5ο ὙὝγακοῦ, οοπ]: νόσον καταστάξοντα διαβόρῳ ποδί. 

κατασταξζοντα] ὅ86}01: καταρρέοντα, τηκόμενον, λυόμενον. “1,ϑο. ἘΙ1. 
ο. 1. “Ομπι αἰ γημονος εἰοονίδι5. ΤΏΘΥΘ 15. Ὡ0 πθρ64 οἵ ῬαΙροΟΙ]α᾽ 5. Θογγϑούϊοῃ 
κατασκάξζοντα, οὗ ὙΠΟ Βοπϑάϊοῦ ΔΡΡΙΌΥ 65. : 

νόσῳ ... διαβόρῳ] ΟἿ, 818. βόσκων τὴν ἀδηφάγον νόσον, ΤΥ. 1084. δια-᾿ 
βόρος νόσος. Ζέ56. ῬΆΙ]. ΕΥὙ. 281. φαγέδαιναν, ἤ μου σάρκας ἐσϑίει ποδός. 
ΕἘπιν. ῬΆΪ1. Ἐν. 7. φαγέδαιναν, ἤ μου σάρκα ϑοινᾶται ποδός. Αὐἱδί. ΝῸΡ. 
248. νόσος μ᾽ ἐπέτριψεν ἱππικὴ, δεινὴ φαγεῖν. ῬΙαΐατιοι 11, 66. γαγγραί- 
ναις ... διαβρωϑείς. Διάβορος 15 Ῥαϑδῖνα ΤΥ. 676. 

νόσῳ] “ ἰδοαδοα σον πιαϊέογ", 50 ΔΒ. ΥΠ5 ἔγομα ἔθ] δηᾶ ἔθ 4 Ὁ] ΘΟ Υ8. 
Ο114 νοσήλεια 89. 



ΦΙΖΟΚΤΉΗΤΗΣ 1 

ὅτ᾽ οὔτε λοιβῆς ἡμὶν οὔτε ϑυμάτων 
παρῆν ἕκήλοις προσϑιγεῖν, ἀλλ᾽ ἀγρίαις 
κατεῖχ᾽ ἀεὶ πᾶν στρατόπεδον δυσφημίαις. 10 
βοῶν. στενάξων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ 
λέγειν; ἀκμὴ γὰρ οὐ μακρῶν ἡμῖν λόγων, 
μὴ καὶ μάϑῃ μ᾽ ἥκοντα κἀκχέω τὸ πᾶν 
σόφισμα, τῷ νιν αὐτίχ᾽ αἱρήσειν δοκῶ. 
ἀλλ᾽ ἔργον ἤδη σὸν τὰ λοίφ᾽ ὑπηρετεῖν, 1 

8. Οὗ 1082 ἢ, αἴϑειν ἱερὰ καὶ σπένδειν. Ζῦβοι. ΝΊΟΡ. ΕἾ. 1417. οὔτ᾽ ἄν 
τι ϑύων οὔτ᾽ ἐπισπένδων (αι. οὔτε τι σπένδων) ἄνοις. Πομι. ἢ. ε΄. 800. 
λοιβῇ τε κνίσσῃ τε παρατρωπῶσ᾽ ἀνθρώποις Ι ϑεούς. Αὐἱϑ. ΝᾺΡ. 426. 

ἡμὶν] Α. Τ. δηᾶ, 1 {πίπκ, Β. Κ. ἧμιν Τι. 
9, προσϑιγεῖν 1. ΠΓΈΞΝ, οἴο, προσϑίγειν γσὰα]ο. ΟἿ οὐ (Βα. Ο. 410. 

προσϑιγεῖν ΒΘ6ΠῚ5 ὅο ΥΘΙΟΥ ΟΥΪΠΛΔΥΙ ΠΥ ΟὨΪΥ ἰο ϑυμάτων, δι ὈΥ ἃ ΖΘΌΡΤΗδ, 
ἰο λοιβῆς. Βαΐ οὗ, Αγῖδῦ, Τγ5. 202, προσλαβοῦ μοι τοῦ κάπρον. 309. λά- 
ξυσϑε πᾶσαι τῆς κύλικος. Δπίίρῃ. Υ. 19. ΖΒομη. 11. 90. Βυτροβ αποίθϑ 
Ηογτ. Οα. 8, 28, 17. “Αγαηι δὲ ἐδϑέϊρίἑ πιαηιι8). ' 

10. κατεῖχ ] κατείχετ᾽ Ἐ', Κι. ρχ. 1,. Μ. Ἐ. Το ρυ. (ΤῈ6 ετ΄ ρϑύπδρβ τϑ- 
ἔδυβ ἰο ἔτ᾽ ν. 28.) “δε 64". ΟΥ̓, ΑἹ. 149. Ἤσπι. Π. π΄. 18. οἵ δ᾽ ἀλαλητῷ | πᾶν 
πεδίον κατέχουσι. ΖΈΒο. Ῥαγ5. 426, οἰμωγὴ δ᾽ ὁμοῦ [ κωκύμασιν κατεῖχε 
πελαγίαν πλάκα. Ἐπτ. Ττο. δδῦ. φοινία δὲ ... βοὰ κατεῖχε Περγάμων 
ἕδρας. ΑἹ. 142, Αὐἱδύ. ΝΡ. ὅτ). ὃς ὑπερλάμπροις ἀκτῖσιν κατέχει γῆς 
πέδον. Ἡδοτοᾶ, 1. 101. οἶκος μὲν πᾶς Ἁρπάγου κλαυϑμῷ κατείχετο. Ὑἱτρ. 
Ο.1Ψ. δ1. “πιωρϑίϊβ ἰαία ἴοοα ἢοίϊθιι5 ἱπιρίοἐ". 

δυσφημωίαις) “ Ῥσιϊλ, ἐϊ-οηιοηιοα φαοϊαπιαξίοτ5). 
11, βοῶν, στενάζων) ΟἿ, Ονἱα. Τυϊϑῦ. Υ. 4. 12. “Οἑἱάυε -ΟἈϊϊοοίοίο5 ἰοέιιϑ 

αὖ ἀηρμθ φοηιαΐ". 
στενάζων) Α. Β. Κ. 1,. Τ' οἰο. να]ρ. ἠῦξον (516) ον Εἰ. 1. 6. ἐὔξων. ΟΕ, 

Τι. 187. ἐσπᾶτο ... βοῶν, ἰύξων (ηὔξων 5οταθ τη5. οὗ Πϊορ. 1.. Χ. 187.). 
ἀλλὰ ταῦτα μὲν... Ἐπ:. Ηδον. 939. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ; ϑρηνεῖν: 
12. ἀκμὴ .. . λόγων] β6Π01: ἀκμὴ. ἀντὶ τοῦ καιρός. Οὐ ΑἹ. 611. οὐχ 

ἕδρας ἀκμή. ἘΙ. 22. ἔργων ἀκμή. 1598. ἀπηλλάχϑαι δ᾽ ἀκμή. 1512. οὐκ 
ἂν μακρῶν ἔϑ᾽ ἡμὶν οὐδὲν ἂν λόγων, ] Πυλάδη, τόδ᾽ εἴη τοὔργον. 

18. μὴ καὶ μάϑῃ ...1 “1,65ὲ ἢ6 αἰδο ρογοεῖυο εοἰο.; ΟΓ, 46. μὴ καὶ λάϑῃ 
μὲ προσπεσών. ὅ84. ὥς με καὶ μάϑῃς οἷο. Αὐἱδύ. ΤῊ. ὅ80. ἕνα ... τηρῆτε 
μὴ καὶ προσπέσῃ ] ὑμῖν ἀφάρκτοις πρᾶγμα δεινὸν καὶ μέγα. Ἡοιι. 1]. κ΄. 
ὕ09. νύστου δὴ μνῆσαι, μὴ καὶ πεφοβημένος ἔλϑης. 

“ἐκχέω) “τυαδίο, ἰο86, 8ροῖϊ᾽. ὅ6101: ταράξω. ΕὙ. θ60ὅ. πολλὴν γλῶσσαν 
ἐκχέας μάτην. Ἔβ6Ε.. Ῥογβ. 881. μηδ᾽... ὄλβον ἐκχέῃ μέγαν. Αὐῖβί. ἤδη. 
8δὅ. ἕνα μὴ ... ἐκχέῃ τὸν Τήλεφον. Επγτ. ῬΗΪ]. ΕῪ, 1. 1. ὀκνῶ δὲ μόχϑων 
τῶν πρὶν ἐκχέαι χάριν. ΑΙς. 390. ΤΠοορπῖβ 109. ἣν δ᾽ ἕν ἁμάρτῃς, Ι τῶν 
πρόσϑεν πάντων ἐκκέχυται φιλότης. ῬΡΙαῦ. Οὐ, 49. πᾶσαι ἡμῖν ἐκεῖναι 
αἵ πρόσϑεν ὁμολογίαι ... ἐκκεχυμέναι εἰσί, Ὑίτρ. Ο΄. ΤΥ. 492. “ἰδὲ οπιρῖϑ 
6. διι8. ἰαθον". 

16. ἔργον ... σὸν] Ζβοιι, Ῥτοπι. 066. σὸν ἔργον, ᾿Ιοῖ, ταῖσδ᾽ ὑπουργῆσαι 
χάριν. Ἐπ. Ῥιαη; 464. σὸν ἔργον .. . λέγειν " τοιούσδε μύϑους οἷο. Ατὶδέ, 
1,γ5. 816. σὸν δ᾽ ἐστὶν ἔργον, ὦ χύτρα, τὸν ἄνϑρακ᾽ ἐξεγείρειν. 381. 889, 
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σχοπεῖν ὃ᾽ ὅπου ᾽στ᾽ ἐνταῦϑα δίστομος πέτρα 
,ς9 “3 3 ᾿ εἶ ς ΄, »"Ὕ 

τοιαδ΄. ἵν ἐν ψυχει μὲν ἡλίου διπλὴ 

πάρεστιν ἐνθάκησις. ἐν ϑέρει δ᾽ ὕπνον 
δι᾿ ἀμφιτρῆτος αὐλίου πέμπει πνοή. 
βαιὸν δ᾽ ἔνερϑεν ἐξ ἀριστερᾶς τάχ᾽ ἂν 20 
ἴδοις ποτὸν κρηναῖον, εἴπερ ἐστὶ σῶν. 

Ῥϑο. 1805. ὑμῶν τὸ λοιπὸν ἔργον ἤδη ᾽νταῦϑα τῶν μενόντων. ΒΙοπ, ΟἹ. 
Ῥργ5. 891. ΟΥ οι ΤῊ. 1281, Βομ ποία. ὁοπ] : σὸν δ᾽ ἔργον ἤδη [᾽στὶν] ... 

τὰ λοίφ᾽ ὑπηρετεῖν) ΟἿ, 1024. οἷς σὺ ταῦϑ'᾽ ὑπηρετεῖς. 
10. 3. οἵη. Π. ΡΥ. Τηβου οᾶ ὃ Τὴ. δηΐ. 
ὅπου τὰν ὅπούστ᾽ 1.. ποὔστιν Ἐ΄. Ἢ 

ὅπου. . ἐνταῦϑα! ΛΟ αδοιιίδ ἤδργα (ἴηι ἐλῖδ αἰνεοϊϊοη)". Αὐἱϑύ. Αν. 
1184. κἄάστ᾽ οὐ μακρὰν ἄπωϑεν, ἀλλ᾽ ἐνταῦϑαά που] ἤδη ̓  στίν. γ68ρ. 
284, Εὐεργίδης ἄρ᾽ ἐστί που ᾽νταῦϑ'᾽ ...; δη. 482. ἔχοιτ᾽ ἂν οὖν φράσαι 
νῷν  Πλούτων᾽, ὅπου ᾽νϑάδ᾽ οἰκεῖ. 819. ἐνταῦϑα που παίζουσιν. Ἐπιν. 

Τρῃ.- Δ. 801. ποῦ τῶν ᾿“χαιῶν ἐνθάδ᾽ ὁ στρατηλάτης | τίς ἂν φράσειε: 
Βοῖον 41. κἄστ᾽ οὐχ ἕκάς που. 108. πέλας που. (Βἅ. ΠΝ. 1128. τῇδέ που. 
Βυχρθθ τυ ποι γϑαβοὴ ΘΟΠΘΠΊη5 ἃ5 “ ΒΟΘΓΟΘΙΥ σοοα ΟΥθοὶς Ὁ {Ππ6 πηΐϊοῃ οὗ 
ὅπου ἐνταῦϑα. 

δίστομος πέτρα] ΟἿ. 109. οἶκος ἀμφέϑυρος πετρίνης κοίτης. 982. σχῆμα 
πέτρης δίπυλον. 

πέτρα] “Α Θαὺ 61, 6194 ἄντρον 27. Χρῃ. Δῃ. ΤΥ. 8. 11. ἐν πέτρᾳ ἀν- 
τρώδει. (ΒΕ. Β. 418. ἀνά τ᾽ ἄντρα καὶ πέτρας. Ἐ]1η5]. δα Μαᾶ. 1526. Οἷ, 
212. 952. 1061. Κοίλη 15 αἀάρᾷ Επι. Του. 81. ἐκ κοίλης πέτρας. 

17. τοιάδ᾽, ἵν᾽... “Θιμολ ἐλαξ ἴηι τοϊριίου" ἱπαάθε ἐμοῦ ἰς α αἰοιῶϊο «εἰζέϊης 
ἐη ΟΓΓ ἐπα δὶ (α (οιιδίθ ἴη0 7685 ΟΥΓἹ ἐλ6 ϑιιγ")8δ γανδ., ἴ. 6. ἐιυῖοο ἃ αν, ἴῃ ἐλὸ 
ηιογηΐηῷ απ ἐπα αὐογηοοη), πα ἵπ ἐλι6 διμη1))}67 ἐλ6 ὄγϑοζε μαϑϑῖηῳ ἐλγοιρὴ 
ἐλ6 αϑοίο εὐἱΐλι {5 ἐιοογοϊα δηίγαθδα δοηπας δἰθορ." 'Πο. οαν θυ. ὑπουθίουθ δ Ὺ 
ὙΠ 105 ΟροηΐηρΒ ἔβοῖηρ' {π6 δαϑῦ ἃπα νγοϑῦ. ΕῸΣ {Π6 οχργθϑϑίοη ἡλίου ἐν- 
ϑάκησις ΝΥυπᾶον τοίουβ ὑο Μϑίι. 8. 880. π. 8. ΒαΓρΟΒ 1 Π ΟὔΠΘΥ 5 ΟΧ ΙΔ Ι "5 
10 “οἰζϊηρ ἰοισαν δ {16 διη, ὑποιιρ. μ6 ϑατηῖῦρ θΠπ6 ἀΠ Πα γ οἵ σον. ἃ ὁοη- 
βίγαοίίοη. ΟἿ, οι. Οᾶ. ε΄. 479. ᾿ ι 

18. ἐνθάκησις] Εγοπι ἐνθακεῖν. ΟἿ, (Βα. Ο. 1298. 267. ἘΠ. 267. 50 4150 
προσϑακεῖν (ΕΔ. Ο. 1166. Οοιαραϊο εἰσοέκησις ῬοΙονν ὅ84. 'Π6 βἰπηρ]θ ποη 
ϑάπησις οσοιγ5 (Βα. Ο. 9. - ᾿ 

10. ἀμφιτρῆτος] -Ἡοϊοιυοα αὐ δοίδι ὁπαδ, ιοἱδᾳ ἀη ορθηΐηρ αἱ ὑοίλ οηας᾽. 
Κ6Π01: τοῦ ἀμφοτέρωϑεν τετρημένου. τιν. Ογοὶ]. 707. δι᾿ ἀμφιτρῆτος τῆσδε 
προσβαίνων ποδί (πέτρας ). δ ΑἸΙκοΆ 614 σοϊηρᾶνοβ Ὑιγρ. ἘΠ]. 1. ὅ06. Ἠὸονγ. 
Ἐροᾶ. 11. 28. :; 

αὐλίου] Αὐλίον ταθᾶπβ Δ ὩΡΟάΘ ἴῃ [Π6 Ορθῃ εἷν Ηὐ [Ὁ 5186]061 ἃ πᾶ 
γϑϑῦ, ΒΊΟΥ Βρϑδκίηρ᾽, ΟΌβοῦνοθ ναμαθι, {πΠ6 Ῥοοῦ 5ποι]α ἤν υυυϊ θη 
δι᾽ ἀμφοτέρου στόματος. 

21. ποτὸν Ἀκρηναῖον] “ϑργίπᾳ τῃυαΐογ". ΤῪ, 14. κρουνοὶ ... Ἀρηναίου πο-. 
τοῦ. ῬῪ. 00. κρηναῖα ... ποτά. δεῖ. Ῥογβ. 478. κρηναῖον γάνος. 

εἴπερ ἐστὶ σῶν] “10 ἱπαδοά 1 ὕ6 5{{{| ργαδονυοαὕ. 1. 6. 1 {Π|0 ΒΡ ΪΠρΡ' 15 
5011 σὰ πηΐἷηρ', ΘΠ ποῦ Πυθα ἀρ, ἃ5 15 οἴνθη {Ππ6 ὁδ86 νι ΡΥ Ρ᾽5, ὕΟΥΥΘηὗΒ 
Ὁ ΠΩ ΥἸνΟΥ5 ἴῃ Οατθθοθ, ὡπηᾷ οὔπου δαϑίθυῃη οοπητῖθθ. ΘΟΠηριάοθυ: “᾿ ΒΘοδιι56 

γοϊοδηῖο ρτοῦπα οὔοη ΒΒ 15; δα ΤΠουοίουο ὑπὸ αἰδωρρθθγδηοθ οὗ ὑπ Τοπη- 
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ᾶ μοι προσελϑὼν σῖγα σήμαιν᾽ εἶτ᾽ ἔχει 
χῶρον τὸν αὐτὸν τόνδ᾽ ἔτ᾽ εἴτ᾽ ἄλλῃ κυρεῖ, 

[οἴη σοῦ θ6 πὸ δὐριπιθηῦ ἀροϊηδῦ 6ΠπῸ6 ἸΔθηθν οὗ {πὸ γοοῖς.᾽ σῶν Αἰϊο 
ἴου σῶον. ΒαΥΡΘ5. ΘΟμραϊ65 Πμ65. ὅϑῦ, εἴπερ ἐστὶ σῶς. Ου. εἴπερ ἔτι 
ὑέει. Οὐ' εἴπερ ἔτι νάει. (Οἄγϑβϑβ. ξ΄. 292. ἐν δὲ κρήνη νάξι, ἀμφὶ δὲ 
λειμών. 1]. φ΄. 197. καὶ φρεέίατα μακρὰ νάουσιν.) Οὐ εἴπερ ἔστ᾽ ἔτι. 
ΤΠΘ ΘΟ ΠΟΙ ΥΘϑ αἰ ηρ' ΔΡΡΘΘΥ 5. γον ἀοιθίπ], 

29, σήμαιν᾽] “7Τηιωπαίο᾽. Νού “οὔ867' υθ᾽, Μ᾿] νοῦ] γθαπῖτο σημαίνου 
(Α1. 82.).. γαῖιν. ὀοπμηθοίβ σῖγα σήμαιν:. Ι ψοῦἹα γαύπμου οοπηθοῦ τ τ Π 
προσελϑών. 

σήμαιν᾽ εἴτ᾽ ἔχει [π6 588. “ΤΠ γΘΥ856 15. 0η6 οὗ {Ππ6 ἴδυν βχοδρύϊοι 9 
ἴο ῬΟΥΒΟΙ ΒΒ δ ηΟη ΥΟΒΡΘούηρ' {πὸ πη] Οὐθίϊο, δηα νυ ἢ. Π6 τυ Ίβηθα ἔο οοΥ- 
τϑοῦ ὈγΥ γϑϑάϊηρ' (85. βἰδίθα Ὁγ ΠΟΡτθΘ οἡ Αὐἱϑῦ. ΡῚ. 898.) σημαίνειν ἔχει 
(διω".) (ϑϑυῖ. ννουἹα ρυθίον σημαίνειν, ἐκεῖ...) ὙΤΠῖθ ΔρΡρδύθηΐ νἱοϊαίίοη οὗ 
{Π6 ὀϑηοπ ἴῃ απδϑύϊοη ἴα πούϊοθα Ὀγ Β]ΠΊ5]6ν ᾿ἰά. που. ΧΧΧΉΤ1. τὸ. πντο 
Οὔβθυνϑϑ ὑπεῦ π6 πὰ5 5866 η.Π0 ῬΡ ΟΦ Ό]6 οπθηφθοη οὗ {πΠ6 ραϑϑαᾶρθ. Τὺ πη ρῚη6 
ΠΟΙΘ 15 ΓΒΑ ΙΥΘα, ἴῃ ΘΟηβΘαθη06 οἵ {π6 ὀξθϑῖισῶὼ ὈῚ 10 {π6 ἔννο νοῦ 5 
σήμαιν᾽ εἴτ᾽ αὐτὸ ἃ5 Ὁ νγϑύθ δπιδ]ραμηθῦθα πα Ῥθοοηθ 5. 16 ὑγ6 16 ὁπ υγογα 
ἃ5 τϑρασᾶθβ ὑπ6 ργοπαποίδίϊοη. ΠΏ 1]ΔΥ]Υ Εἰαν. Ηου, ὅ80. καὶ στεμματοῦτΞε 
καὶ κατάρχεσϑ'᾽, εἰ δοκεῖ, ΟἿ, οὐ ΑἹ. 1101. (Εα. Β. 219. Ἐπτ. Ττο. 464. 

εἴτ᾽ ἔχει (αἴϊον ἔχει ὕνο Ἰϑιξθυβ δὺθ δυδαβθα ἴπ 1.) σὰ]ρ,, εἴτ᾽ ἔνν Ρ. 
εἶτ᾽ ἐχεὶ ἘΔ. Τιομα. 1. θη. Ἠδτί. βομπηθία. Νδποῖς, ϑϑυ . ρτορ. Πιπᾶ. 111. 
ΟἹ. Τ: κατοικεῖ. Ἡ ΘΕ οι: ἔχων. οἰκῶν. “6 Κεορ58, ἠοϊαδ᾽. ὅο “λαϑογθ’ (μδ- 
δ10876) ἴῃ Τιαὐΐη. Αἰδα5 ἴῃ ῬΠΠ]οού. “ ὥέῥὶ λαδεί εὖθ ἀργοηεῦ" Ῥ]δαί. 
ΒδοοΙι. 1. 3. «Οιις ἰδέϊος πανεε "Ὁ ἨἩδυδηη 84 ΝΥ ΠΟΥ ΓΟΠΡῚΥ ἰακο ἃ ἴον 
{π6 Βα θ]θοὺ οὗ ἔχει. ὙΠῸ Ἰαςίου οχρ]αῖΐη5 ἔχει Ὁ “8ρθοίαϊ᾽, ἃ πρὸς Ὁ 
«υογϑιι5᾽. ΒαΕΙρΡῚς οὐ}: εἴτ᾽ ἔχει [ χῶρον πάραυλον τόνδε γ᾽ (οΥ προσαυρῶν 
τόνδε γ᾽)... 1 ποιυ]ᾶ τοδᾶ εἴτ᾽ ἔχει [ χῶρον τὸν αὐτὸν τόνδ᾽ ἔτ᾽, “ιτοποίλεν 

ες ἦδ οἰ οοοιερίο5 ἐλὶς δαηι ρίαςο᾽. Οτ εἴτ᾽ ἔχων (56. κυρεῖ) ---- Οὐ εἴτ᾽ ἔτι | ναίει 
τὸν αὐτὸν χῶρον. Οὐ εἴτ᾽ ἔχει (ον ἔχων) [ ὁ χωλὸς αὐλὴν τήνδ᾽ ἔτ᾽. (Το 
ΡΒραβ6. ἔχειν χῶρον 15 οοτμπιοπ δποιρῖ. Οἵ, 164. καὶ χῶρον τίν᾽ ἔχει. (Βά. 
Ο. 871. ἔχεις γὰρ χῶρον οὐχ ἁγνὸν πατεῖν.) Οὐ εἴτ᾽ ἔχει [ χῶρον πρὸς ἄκρον 
τόνδ᾽ ἔτ᾽... (ΟἿ. οα Απί. 1217.) 1 οποο ὑποπρπΐ οὐ εἴτε δεὲ “τολοίλον' ἐξ Ποιυ8᾽, 
Ραῦ 1Ὁ 15. ΦΟΙΘ ΤΑ ]ν Οἰθαν ὑπ ὉΠπ6 σαι] θοῦ οὗ {πΠ6 νὰ 15 ῬΕΙΠοούθίθα ΠΙΠη56], 

28. χῶρον πρὸς (πρὸς οἴῃ. Β.) αὐτὸν [Ππ6 πι55. ντ]ρ. Βοδᾶ χῶρον 'τὸν 
αὐτόν. ΕῸΥ οἵ οοιθ8 αὐτὸν ὈῪ ᾿{561 οδπποῦ τηθϑῃ “ἐλ6 βανιο. ΟἿ, οὴ 
Απύ. 1217. 1 {πίῃς πρὸς ππηαοιθίθα]ν νυγοπρ 1 ὅορῖι. πεᾶ τιϑ84 πρὸς 81 
811, π νοῦ ἤανθ ἄοηθ 50 νυ ἃ ἀδύϊνθ, ἃ5 ἴῃ (4. 1ν. 1126. χώροις ... 
πρὸς τίσι οἷο. ΤΠ βΘη86 ΠθΥ6 Τϑατῖγο5 τὸν αὐτόν, “ἐδιὶδ δαηια ρίαοε". ΟἹ. 
ΑἹ]. 481. τὸν αὐτὸν ἐς τόπον Τροίας. 

τόνδε γ᾽ Α. Β. νυϊρ, τόνδ᾽ Κι. 1,. Μ. πὶ Τ΄ Υ. γεοη. ομι. Ε΄. τόνδ᾽ ἔτ᾽ 
ἘἸΙη5], ἴῃ Εά. ον. ΧΧΧΥΙ͂Ι, Ρ. 11. θόορν. Τῖμπα. 111. βαγί, τοῦτον Νδιοῖκ. ΟΕ, 
ου (Βα. Ο. 1622. ΕΒ]. 1189. 

εἴτ᾽} ἤτ᾽ ἘΌΤΙ 
ἄλλῃ (αὐτὸν γ.) κυρεῖ] ὅπ. ὦν. ΟἿ 899. ἔνϑαδ᾽ ἤδη ... κυρῶ. (Βᾶ, 

Ο, 120. καὶ γὰρ εἰ γέρων κυρῶ. Αηΐ. 487. ΑἹ: 9. 984. Ζβο!. Ῥυότη. 880, 
ἐκτὸς αἰτίας κυρεῖς. ΕὟ. 146. οὐρανῷ πυρῶν. τὰν, ῬΊωη. 139. ὁμόγαμος 
κυρεῖ, 1τῦ. πόϑεν κυρεῖ, 1014. τίς ἐν πύλαισι δωμάτων κυρεῖ; ΠΙΡΡ. 

1421. ὃς ἂν μάλιστα φίλτατος κυρῇ βροτῶν. ΤΙΡΙ. 1071. τέκνων, ὅτῳ 
κυρεῖ (ὄντα). : 
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ὡς τἀπίλοιπα τῶν λόγων σὺ μὲν κλύης. 
ΝἹ 

ἐγὼ δὲ φράζω. κοινὰ δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν ἴῃ. 2Ὁ 

ΝΕΟΠΤΟΜΕΜΟΣ. 

ἄναξ Ὀδυσσεῦ, τοὔργον οὐ μακρὰν λέγεις" 
δοκῶ γὰρ οἷον εἶπας ἄντρον εἰσορῶν: 

Ο4. ἄνωϑεν, ἢ κάτωϑεν; οὐ γὰρ ἐννοῶ. 

ΝΕ. τόδ᾽ ἐξύπερϑε, καὶ στίβου γ᾽ οὐδεὶς κτύπος. 

94. τἀπίλοιπα τῶν λόγων] ΟΥ 1381. τὰ συμφέροντα τῶν ἀεὶ λόγων. 
ΕἸ. 1288.. τὰ μὲν περισσεύοντα τῶν λόγων. (ἃ. ἘΠ. 1487. τὰ λοιπὰ τοῦ 
πιχροῦ βίου. ἄλδο!ι. Ῥτοιη. 704, εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν ὃ τι] λοιπὸν. πόνων. 
182. πόνων τὰ λοιπά. 687. τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄϑλων. Ἐπτ:. Ηρ5]. 9706. ἀ σοι 
παρέλιπεν ἥδε τῶν λόγων φράσω. Αὐἱϑῖ, 4. 846. τῶν ἀσπίδων ... τι λοι- 

πόν. Με. 8. 442, ϑ. 

σὺ μὲν ἡπυηδῃ ἐγὼ δὲ φράξω] ΟΌβουν {πΠ6 ΚΘΗ πρότερον. 
κλύῃς Β. Βευ. κλύεις 811. κλύοις Α. Κι. 1,. Τ. οἷο. ΑἸά. 

9ὅ. κοινὰ δ᾽... “Α4“πα 1οῖπέ αοίΐονι πιαν ργοσθεα ἤγοπι τι8 ϑοίμ, τῦ6 παν 
αὐ ὃ σοπδεγ 

- ἴη Οδηηθυ. εἴη {πθ τηθ85. ΒΟύἢ γϑϑαϊηρθ ἃ1΄Θ Καόνγῃ ὕο {Π6 ὅ6Π0]., υν]Ὸ 
ὩΡΒΈΡαΙν {ΠῚ η 5. ὑπῶῦ πη6 αἸΡΒΌΠΟΙΩρ' ἴῃ εἴη ἂμ Ὅ6 5πογίθηθα. 

20. τοὔργον οὐ μαχρὰν λέγεις] ΘΌΡΡΙΥ ὄν. “716 ἐαδ ψοιι ὥΐροβθ ἴδ 
ὁπ6 ποΐ {αν ο} (ἰ. ὁ. 1 λαυδ ποὲ ἰὸ φοὺ ἔων ἐο δαδοιίε 11), απ 80 θαδῃ ἰο αδ- 

ἐοηιρ ἰδ]. ὅ6801: οὐ μακροῦ πόνου δεόμενον" ἤδη γὰρ εἰσεῖδον ἄντρον 
ὃ λέγεις. Ἡδαῦ: “26 γὲ ἰοφμογῖδ, χα πο ἴοηφο αὐοει". Υ̓απᾶσου: “ἰά, φιιοί, 
α μι6 φιαθγθηάζμηι «ἰἰοῖ8, ποπὶ ἰοηρε αὐ8ι. ΟΡ ρδΣ ἀγχοῦ δ᾽ ἄρα κού 
μακρὰν (δε. ὄντα αὐτὸν) προύκλαιον. (Βά. Ο. ὅδό. ἀλλ᾽ ἐν βραχεὶ δὴ 
τήνδε κ᾽ ἐξαιτεῖ χάριν. ἜΜ. Δρ. 1680. τοὔργον οὐχ ἑκὰς τόδε. Ῥζομη. 
τῦ. καὶ δὴ πέπρακχται τοὔργον οὐ μακρῷ πόνῳ (4). χρόνῳ). Επιι. ῬΙΩμ. 
126. ϑέλοιμ᾽ ἄν ἀλλὰ τοῦϑ' ὁρῶ πολλοῦ πόνου. Ῥ]αὐ. 1,665. ΤΥ. Τ08, Ὁ. 
τὸ δὲ συμπνεῦσαι ... χρόνου πολλοῦ καὶ παγχάλεπον. Οϑάϊκο (85 8150 Μαβρι, 
γακ. Βαμίιη. οἰο.) ῬχοροβοΡ τοὔργον οὐ μακρὸν λέγεις. ΝΥ ΔΚϑῆρια 8150 ὁ0η]: 
τοὔργον οὐ μαχρὰν πέλει, α. τοὔργον οὐ μαχρὸν πέλει. Οἵ τοὔργον οὐ 
μαϊλροῦ πόνου. (ΡΘΥμΔΡ5 λέγεις τηϑὺ πᾶν οὐθρὺ ἰμΐο ὅπ ἰαχύ ἔγοιη ἃ 91055.) 

98, ἄνωϑεν ἢ καάτωϑεν;) “1π ἀπ ΜΡΡΕῈ) Ο7' ἰοῖσθ" αἰ" δοίονι", ἃθονθ οὐ 
Ῥεῖον ὃ ΟἿ οἡ Απίύ. 521, 12]. 1058. 

29, τόδ᾽ ἐξύπερϑ'ε) “Π6γ6 ἱὲ ἰἴξ μρ αὐουο᾽. Οἱ 188. γγ ακοῖ. Ο017: τῇδ᾽, 
ἐξύπερϑε ... ῬμΙοβίν. ον, ρ. 702. ὑφ᾽ οὗ νοσεῖν αὐτὸν (Ρ}1].) ἐπὶ ἀκτῆς 
ὑψηλῆς ἐν πέτρᾳ κείμενον. 

ἐξύπερϑεν Κ. 
καὶ στίβου γ᾽ οὐδεὶς κτύπος] ϑομποίά: “2166 αὔουδ 7 566 {μ6 οαυο, «πὰ 

ΠΟΥ ΘΟΥυΟΥ ἐμοῦ ἴα πὸ δοιπα οὐ α [οοίβδίορ᾽ (80 ὑπᾶῦ γοὰ τη δϑοθηα δηᾶ 

οπΐοσ νυ ποαύ θαυ). «Στίβος τηθδῃβ “α 5έ6ρ᾽ (οἵ, 151. 168. 200. 457. ν. γΥυμά. 
Δάν. ρΡ. 48.), “α [οοΐ-πιανὶ"", Τιϑῦ. " υδϑίϊφίμηι" (Χοη. ΑΒ80. 1. 6. 1. ΥἹ. 8. 24. 
ΤΠ β5ᾶπιθ 88. ἔχνος.), ἃπᾶ “α ἐγοάάσπ ραϊδιυαψ᾽. «έβολι. Ομο. 199. καὶ μὴν 
στίβοι γὲ; δεύτερον τεχμήριον, ] ποδῶν ὅμοιοι. Βαΐ {115 βΘ11586 οὐ {116 
Ῥαββαρθ 15. ΠΔΥΪΥ ϑαὐϊϑίδοίουν. Μυάρθ ῬΙΌΡοϑο5. καὶ στίβου γ᾽ οὐχ εἷς 
(4, 6. “ϑουογαὶ"}) τύπος. Βυγρθθ οοπ]: κἀν στίβῳ ποδὸς τύπος “ἀπά ἴπ {λὲ 
ραίᾷ α [οοί- ργἱπέ᾽ (ἃ ἴαοῦ νυ μῖῸ} ΤΠ, 5505. ΠῸ ΒΟΟΠΘΙ ΠΘΔΡ5. ὑπ ΠΘ. βΦΥΒ 
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Ο4. ὅρα καϑ' ὕπνον μὴ κατακλιϑεὶς κυρῇ. 80 

ἰπ ἔθαγ, Ὅρα δἰς.) ΒονρῚς οἴνοβ. καὶ στίβου ἴστ᾽ οὔδει τύπος. Νδιιοὶς 
60Π]: καὶ στίβου τῇδ᾽ ἔστ᾽ ἴχνος. “εφυΠα Ἰαϊθαύ ΠΘΒΟΙΠλ8᾽; (Νααοιο. φιι. καὶ 
στίβου γ᾽ ἀνδρὸς (οὐ γέ του, οΥ ποδὸς, ΟΥ τανδρὸς) τύπος. ον καὶ στίβου γ᾽ 
ὁρῶ τύπον. Οἱ. 481. χωρὶς τ στίβον. ΟΥ κἄστι του ποδὸς τύπος 

(απὰ ἐλογε ἰς ἐλα οοί-πιανὶς οΓ δοηιθ οπ67). Οὐ τοδ᾽ ἐξύπερϑ' ὁρῶ (οὐ ἐστὶν, 
οὐ ἔχει, 22.), στίβου δ᾽ οὐδεὶς κτύπος (οΥ τύπος). Οἵ τόδ᾽ ἐξύπερϑέ σοι 
(ογυ δὴ), στίβου δ᾽... Οἵὐ τόδ᾽ ἐξύπερϑ' ἐστὶν, στίβου δ᾽ ... Οὐ τόδ᾽ 
ἐξύπερϑεν, οὐδενὸς δ᾽ ἀνδρὸς στίβος (οΥ ὁρῶ στίβον, οὐ ἔνδον κτύπος). 
Οὐ τόδ᾽ ἐξύυπερϑ'᾽, ἀλλὰ στίβου ᾽στ᾽ (οὐ γ᾽) οὐδεὶς κτύπος. 

ΠῚ υτην με, δ΄. Ε- βοὴ, τ΄ Ἁ. Β.: Κ΄ 15, ΠΩΣ]. ΑἹα, “δἐο.. τα 1862. 
δηα ΑἹ. 1870. 

τύπος Δ. Β. Τ. ΑΙΑ. Βτ. Ὀι1πᾷ. 11. ΒρῚς. τύπος. (γρ. καὶ κτύπος) Ἐ΄. κτύ- 
πος Κ. 1Τ,. Ν. Ν᾿. ΚΝ. βη. μπᾶ (γρ. τύπος) Ἐ. δι. Υαπᾶ. Τῖηά. 111. βομῃ. 
Ηδυνῦ. Νάποκ. ὅ'ϑγε. 

80. καϑ᾽ ὕπνον) “Α45166}", οΥ “(0 5ἴοορ᾽. ΤῊ. 970. καϑ' ὕπνον ὄντα (νιν). 
80 Χρϑῃ, Δῃ. 8, ὅ, 2. ἐσκεδασμένον καϑ'᾽ ἁρπαγήν. 

καταυλισϑεὶς Τ΄. Κ. 1,.. Ν. Ρ. ΒΕ. ν. Ησοτ. θ1η4. Υαμπᾶ. Ἠδτύ. ὅομη. ΒΡ. 
Νοκ. βουῖ, καταλλιϑεὶς Α. Β. Τ᾿ ΑΙα. Βν. γΥαμα: “αὐ ἀογηιϊοπάμηι γϑοιϑιῖ". 

Καταυλίξεσϑαι ταθϑ “ο αἰισοίϊ, αὐϊαθ᾽ ) 86 ΟΟΟΙ5. 8150 ἴῃ ἩΗΐρροι. ΕὟ. 87. 
δα; ἶς ὙΠ]|. δ:.9. ἘποποενσοΣ δὲ ἐν τῷ πεδίῳ, δα ΘΙβθυν ΠΟ ΓΘ. ΟοΙηρδῖΘ 
ἐναυλίζεσϑαι, συναυλίξεσϑαι. Βαυΐ χατακλίνεσϑαι καϑ' ὕπνον ΒΘΘΙὴ5 ἴο 
118 ἃ Ιπ0 18 Δρργοργίαία δχργθδβίοιι {πᾶπ καταυλίξζεσϑαι καϑ' ὕπνον. 1 ἃτη 
{πογϑίουθ ἴῃ ἴδγοιν οἵ κατακλιϑείς. Νϑποῖὶς ἴοο νου ρῥυοίου καταλκλιϑ᾽ είς. 
Οὐ Ἡοτοᾶ. ΠΠ|. 121. κατακλιϑέντας. ἨἩγροιά. ο. 27. ἐγκατακλιϑῆναι. 
6. 81. κατακλιϑέντα. ἴπ1655 ᾿π4664 κατακλινεὶς Ὅ6 ργοίθυβθ!θ. Οἷ,Ἅ Αὐ δύ. 
Αομ. 981. ξυγκαταλλινείς. οδ5ρ. 1208. καταλλινείς. 1210. καταλλινῶ. 

1211. κατακλινῆναι (ν]ρ. - ϑῆναι). ΝᾺΡ. 6094. καταλλινείς. Εα. 98. κατα- 
κλινήσομαι. Τ,γ5. 904. κατακλίνηϑι (γα]ρ. - ϑητι). Αν. 132. ἐγκαταχλι- 
νῆναι (τυ]ρ. -ϑῆναι). Ἐθδ᾽ {π6 Ἰδμριπθηϊηρ' οὐ [Π6 βθοομᾷ 50]18 016 οἵ. οἢ 
Απύ, 1104. ΑἹ. 751. α. μὴ καταλλινείς που κυρῇ (οἵ κυρεῖ). Οὐ μὴ 
κατευνασϑεὶς κυρῇ (κυρεῖ). Οὐ μὴ κατακυλισϑείς κυρῇ. 

κυρῇ 811 {πΠ6 τη85. Α1α. Βὲ. δηα γτϑοο. βαα. κυρεῖ δοιμδϑῖ, Μ6]. Οὐ. Ρ». 118. 
Νδποκ. ϑογί, ΤΠηΠ6 ὀομηηοι τϑϑαϊηρ 15 αἀθίθηαθα ὈγΥ Ἠρθυι. δα Ὑἱρ'. Ρ. {11. 
Ὅρα μὴ κυρῇ π5ἰρηϊῆθη “566 ἰθδί ἠδ μαρρόη εἰο.᾽, ὅρα μὴ κυρεῖ “866 τηυλεΐδον' 
μὲ μαρρόηδ δέ. ΟἹ, οπ Αὐΐ. 1258: ΤΥ Σ θ0 1: ἘΠῚ 581. ΠΕ; ἘΓΟΡΟΣ ΜΕΠῚ09: 
ὅρα μὴ μάτην κόμπος ὃ λόγος οὗτος εἰρημένος ἔῃ (νυ]ρ. εἴη). Δ]. 219. 
δέδοικα μὴ ̓ κ θεοῦ πληγή τις ἥκῃ. (Βα, ΚΝ. τ47. δεινῶς ἀϑυμῶ μὴ βλέ- 
πων ὁ μάντις ῃ. Δαηΐ. 1118. δέδοικα γὰρ μὴ τοὺς καϑεστῶτας νόμους 
ἄριστον ῇ σώζοντα τὸν βίον τελεῖν. ΑΥὐἱδῦ. ΝῸΡ. 498. δέδοικα σ᾽, ω πρὲσ. 
βῦτα, μὴ πληγῶν δέῃ. ΕσροΙ. 888. ὃ καὶ δέδοικα μή τι δρᾷ νεώτερον. 
ΕἘπ:. ΑΙο. 1187. ὅρα γὲ μή τι φάσμα νερτέρων τόδ᾽ ἡ. ῬΙαί. ΤΠοαοί. 1. 
ἄϑρει δὴ περισκοπῶν μή τις τῶν ἀμυήτων ἐπακούῃ. Ιῃ [π6 Ἰαύίου 5686 
Επι. Οὐ. 208. ὅρα ... μὴ κατϑανών σε σύγγονος λέληϑ' ὅδε. ἨδΙ. 119. 

σκοπεῖτε μὴ δόκησιν εἴχετ᾽ ἐκ ϑεῶν. ῬΙαῦ. Το. Ρ. 196 Ο. ὁρῶμεν μὴ 
Νικίας οἴεταί τι λέγειν; καὶ οὐ λόγου ἕνεκα ταῦτα λέγει. ΑἸο. ὅ66. Ρ. 
189 Ὁ. ὅρα, ὦ μακάριε, μὴ οὐχ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει. ΤΠοεαρῦ. 191. σκόπει 
οὖν εἴ τι λέγει. Ῥμδαᾷ. Ρ. 171 Β. ἀλλ᾽ ἔτι ἐνέστηκεν ... ὅπως μὴ ἅμα ἀπο- 
ϑνήσκοντος τοῦ ἀνθρώπου διασκεδάννυται (80 οοἄ. ΟἸανς, ἴον - ὕται) ἡ 

ψυχή. Ἱπιοΐδη, 1. 761. ὅρα μὴ καὶ ταῦτα ... παΐίξεις πρός με. 1. 801. ὅρα 
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ΝΕ. ὁρῶ κενὴν οἴκησιν ἀνθρώπων δίχα. 
ΟΖ. οὐδ᾽ ἔνδον οἰκοποιός ἐστί τις τρυφή; 
ΝΕ. στιπτή γε φυλλὰς ὡς ἐναυλίζοντί τῳ. 
Ο4. τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔρημα, κοὐδέν ἐσϑ᾽ ὑπόστεγον ; 

τοίνυν μὴ τῷδε μᾶλλον φιλοσοφίᾳ ἔοικεν. 111. ὅ6. ὅρα ... μὴ τοῦτο φησὶ. 
1. 8006. σκόπει μὴ καὶ ἡμεῖς τι, τοιοῦτον ἀνεσπάκαμεν. Βοίἢ 56 η85685 οἵ 
(ἡ οὐστν ἴῃ αν. ῬΠοθιη. 92 ἢ, ἐπίσχες, ὡς ἂν προὐξερευνήσω στίβον, Ϊ μή 
τις πολιτῶν ἐν τρίβῳ φαντάζεται, [ κἀμοὶ μὲν ἔλθη φαῦλος ὡς δούλῳ 
ψόγος, εἷς. ΤἼΘ Βα θ]τποὐΐνθ 56 ΘΠῚ5. ΡΥ Θίου]6 ποτ. ΟἿ, 104 ἢ 

51. ΟΥἿἁ, 487. ἔρημον οὕτω χωρὶς ἀνθρώπων στίβου. (Ε4. Ἐ. δ1. πύρ- 
γος ... ἔρημος ἀνδρῶν μὴ ξυνοικούντων ἔσω. Διί. 424. Α1]. 464. 7150. γ᾽. 
ἄπ. ΤΥ. ὅ88. “ναοιοξ δθηϑδῖέ δῖηθ γδηϊρα ρογέμδ᾽. ΝΥ ΔΙ ΘἢΠ6]α τηδυῖςθ ἃ ΘομΙηϑ 
αὐξου οἴκησιν (] 866 α λαδϊίίαξίοη οηιρέμ, τοἱέμοιιξ ὦ δον ἴη 14}. 

82, οὐδ᾽) οὐκ Βυ. 
οἰκοποιός ἐστί τις τροφὴ {1Π|0 πι55. να]ρ.. θυ ε, (0011. 1196.)ὃ. οἰκοποιός 

ἐστ᾽ ἐπιστροφὴ Τϊπᾷ. Π|. ργῸΡ. Βοιρῖσ, οἰκοποιός ἐστί τις τρυφὴ δ 61οἸκ. 
Βαγρ. Ἠδτί. βόμη. 1)1η4. 1ΠΠ|. Νϑοκ. ργορ. ναμα. ΒοΥΡς 8180. ὀοη]θοῦτ 65 
ὁ δ᾽ ἔνδον οἶκος ποῖός ἐστ᾽ ἐπιστροφήν; Ἡδιιδπη ΘΧρδῖπβ: ““ πὐθη 5118 
ααϊθαβ5 Ἰοοῖ5. ΔΙ1α 15. ἴῃ πηοατπιπὶ ἋΟπητι5. ᾿ηβ γα 7. ΤῊ ΤΘΡΙΥ οὗ Νρορ- 
ΦΟΙΘΠλι5 5665 [0 ροϊηῦ ἰο τρυφὴ ταῖλιϑι ἔπᾶπ ἰὸ τροφή. ΟἿ ΡΙαί, Μαγ. 84. 
πολυτελὴς οἰκία, τρυφὰς ἔχουσα καὶ διαίτας ϑηλυτέρας οἰο. Αοἤεριιβ 
γτᾶρ'. ἂρ. ΑΙ θη. Ρ. 414 Ο. ἄδην δ᾽ ἐλαίου στέρνα καὶ ποδῶν κύτος | χρίου- 
σιν, ὡς ἔχοντες οἴκοϑεν τρυφήν. ΤΥΔη5]αἴδ: “785 ἐλ67᾽6 ποὲ ουθη ἀπῃ αἰοπιοδέϊο 
(ον Ποιιδελοῖα) αγέϊοίο ο(᾽ δοηιζογέ (οΥ' οοπυοηπίοηοο)" Μοίμοϊκθ μουγθνϑῖ, ρθτ- 
ΠδΡ5 τἰρμεγ, ἀοίδμαβ τροφὴ, οὐβθύνίηρ ὑπαῦ ῬοΟΥ ἰδ ἀηα τρέφειν πᾶν ἃ 
ΥΘΥῪ Θχίθηβινα βρη βοδῦϊοη, ἐ5. ἢ Οδγμιδη Ῥῇερε ἀπα ρῇογεοη. Τρυφὴν ἀπά 
τροφὴν 8186 οοῃίοιππαρα ἴῃ βοΠο]. ΝΡ. 1009, Οἰὐκοποιὸς, τὲ δοιπα, σνοῦ]ᾶ 
Βθόμη 0 5ιρην “δογυΐηρ ῸΥ «ἰοηιοϑέϊα 56, 111. γιακίην (εοπίνἐδιεΐηρ ἴο μια) 
α λοιιδο΄. Οἱ, ἘαΡΟΙ. (Μοίῃ. Υ. 86.) καὶ σκεῦος οὐδὲν εὗρον ἐν τὠκήματι. 

89. στιπτή γε φυλλὰς ....} “15 α οα ο[᾽ ἰοαυθ5 ργδδοϑοὰ ἄοιυν αδ 10 [Ὁ 

(ον δ) δοηὶθ πὲ αιυοιἠηρ ἐπον οἴη." ὅ61.01: χαμαιστρωσία ἔκ φύλλων. ἡπλω- 
μένη καὶ πατουμένη, ὡς κοιμωμένου ἐπ᾽ αὐτῇ τινος. 

στειπτὴ Τ΄. Ἐπιδί. Ρ. 118, 84. Α1Ι4. Τατη. Βε. Ηδϑγπι, βομη. Νϑιοῖς. 56 υ τ, 
στιπτὴ ΔΑ. (μοὐ στειπτὴ, 85 ΒΥη. 5805) Β. Β΄, Κ. 1. Ν. Ἠδι]. δαἱα, ν. στιπτοί. 
Τι1π4. για. ΒΡ. στρωτὴ Ηδτί. (ἔτοπ 56101].}) Νοῖς. 11. ΟἿ οῃ ὃ. Αὐἱβῦ. ΘΠ. 
180. στιπτοὶ (στυπτοὶ 81.) γέροντες. (ϑ6101. στερεοὶ καὶ πεπιλημένοι. ἀπὸ 
τοῦ στείβειν, ὃ ἐστι πατεῖν.) Ηδδγοῖι: στιπτῆς ἕδρας. ὁδευομένης ὁδοῦ, 
δ στιπτὸς. πυκνὸς, ἢ στερεὸς καὶ πεπιλημένος, ἀπὸ τοῦ στείβειν τὸ 
πατεῖν. ΟἿ᾽, 4150 (4. Ο. 4607. κατέστενψας (κατέστιψας 1,. νγγοΙρΊν). 

γε} τὸ Ἠδ1]1. 
φυλλάς} “4 ὑεά οὐ “ραυο5᾽. ΟἹ: στρώμνη ἐκ φύλλων. ἘΠ’. ϑαρρι!. 

959. φυλλάδος καταστεφῆ. ΤγδΔΟΙ., 1584. (Β4. Ο. 616. 
ὡς ἐναυλίζοντί τῳ] “45 ἰῇ ΟΥ ἰμ6 τὸ οΓ᾽ (οὐ Ῥϑυύπαρβ ὃψ) δοηιθ Ὁη6 

ἱγιγια τ 11΄. ΟἿ, 208. προὐφάνη κτύπος φωτὸς σύντροφος ὡς τειρομένου 
του. 884. Οχ. οἷ᾽ ἐναυλίζοντί τῳ (“ας ἴξ [0Υ π6 πι86 οΥ᾽ οἰ...) ΟἿ, 218. 
οἷα φωτὶ δυσμόρῳ. 

84. τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔρημα] Ιῃ 1,. ἄλλ᾽ ἀρρθᾶν5 το πᾶν Ῥθθη 8] θυ θα ἔγοιη 
ἀεὶ ρυ. τι. Ῥουμαρβ τἄνδον δ᾽ ἔρημα. 

ὑπόστεγον) ὥὅ'9Πο]: ὑπὸ τῇ στέγῃ. Μαι. 8. 440. 9, 
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ΝΕ. πξυλο, γ᾽ ἔκπωμα. φλαυρουργοῦ τινὸς 85 
ὯΝ τεχνήματ᾽ ἀνδρὸς. καὶ πυρεῖ᾽ ὁμοῦ τάδε. 

᾿ς ΟΩ͂. κείνου τὸ ϑησαύρισμα σημαίνεις τόδε. 

8ῦ. αὐτόξυλον] 1. 6. “00, πιόγ τυοο(, ρίαϊηϊψ τογοιήξ οΥ' οαγρυοα᾽", οὐκ εἰς 
τς χαάλλος ἐσκευασμένον, 85 Εἰπιδία! ἶπι5. Θχρ]αΐηβ ἡ. 1407. Οὐ “ο,} οπὲ βίπρίθ 
ο΄ μῖίδοο οΓ᾽ τυοοά᾽. ὅὃο αὐτόλιϑος λήκυϑος (!. ᾳ. μονόλιϑος) ΕἾ. 188. 680]: 
᾿ς ποτήριον μονόξυλον. ΜΌΒΡΥ: “δα; π6γῸ παίϊυοφιι ἰἱσηο᾽. ΤῊ νου ΟΘΟαΥ8 

ἴῃ δὴ Ερίρυδμι οἵ Αρο]]ομῖτπ5 Απίμο], Ρ. 8587, ποτ Ῥὰπ 15. οδϑ]] δᾶ αὐτόξυ- 
᾿λος. Ἐπιβίαιμῖτι5 Ρ. 1882, 17 δοιηραιθθ αὐτοχόωνος πα αὐτοκαβδαλος. ΟἿ. 
ΤΥ. 188. αὐτοχειλέσι (αὐτολίϑοισι Ἡδηιδ..) ληκύϑοις. ΥπΙοΝ ῬΟΙΙαχ Χ. 120. 
ΒΠΏΠΔΤῚΥ ΧΡ  δἴηΒ ὈγΥ ἀλαβάστους μονολίϑους. ΤΠΘΟΟΥ. ΧΎΥ ϑ08: βάκτρον 

᾿εὐπαγὲς αὐτόφλοιον. Ερίρυ, 1Υ. 8. σύκινον εὑρήσεις ἀρτιγλυφὲς ξόα- 
νον, Ϊ τρισκελὲς αὐτόπλοιον οἰ Αὐμρα, Ρ. 114 Ο. αὐτόπυρος ἄρτος. ῬΒγγΗ. 

Η ΔΘΠΘη. 1. 110. αὐτοπυρίτης ἄρτος. Ὀϊομγδῖαβ Αίμρη. ΙΧ. 401 Ἐ, Νυμ- 
φῶν ὑπὸ σπήλυγγα τὴν αὐτόστεγον (1. 6. “οι 15 το παΐι"αἴ 5Ποϊέον ᾽). 
Αὐῖβὺ, ἤδη. 892, αὐτοκύμου λοφιᾶς. ΟΥ̓́ οι (Βἅ. 6]. 192. --- γ᾽ οπι. Τ' 

3 φλαυρούργου 1,. ργ. πᾷ ἐπ6 ΟἸΔΟΥ π|85. 4150 δι. φλαυλούργου Τ΄. ργ. 
τς πη. ΑΙΑ, φαυλούργου Τιιπ. φλαυρουργοῦ Κ΄. [.. ΘοΥΥ. ΡΥ. τι. Μ. Ν. Τ΄. ἀπᾷ 
ο΄ ϑδαϊᾷ, ν, φλαυρύτατον. φαυλουργοῦ ἈΠ. φαλουργοῦ ὕοπ. υ. φαυλουρ- 
᾿ γοῦ. ῬοΙΙυχ ΎΤΠΙ. 7. τοὺς μέντοι μὴ ἀκριβεῖς τεχνίτας φαυλουργοὺς κατὰ 

᾿Δριστοφάνην (ΕἾ. 698.) λέγε. Οοιμηρουπᾶβ οὗ ἔργον ἃτθ οχγίοπε (Ατοϑᾷ. 
Ρ. 88, 16.).. Οοτηραγα παντουργὸς Α]. 448. ᾿ 

φλαυρουργοῦ ... . τεχνήματ᾽ ἀνδρὸς] Τὴ λαπάψιοονε ΟΓ᾽ 8δοηιθ 8077}, (ἷπ- 
εἰ ον θη) αΥἰς . ὙΠᾺΣ τέχνημα ἀνδρὸς φαύλως ἐργαξομένου, ὃ ἐστιν 
ἰδιώτου καὶ οὐ τεχνίτου. Ηοτοά. 1. ὅ1. οὐ γὰρ τὸ συντυχὸν (τοῦ τυχόν- 
τος δ) φαίνεταί μοι ἔργον εἶναι (85. δ᾽ κρητήρ). 

90, ̓ τεχνήματ᾽ ἀνδρός] ἀνδρὸς τέχνημα Βγν. Οἐ 928. πανουργίας. 
᾿ς γέχνημ᾽ ἔχϑιστον. (Β΄. Ο. 412. κρατῆρές εἰσιν, ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη. 
τς Ἡρβιοά, βου. 812. τρίπος, κλυτὰ ἔργα περίφρονος Ἡφαίστοιο. ίτρ. 2 η. 

τ΄ Υ̓͂. 8ῦ9. “Μὲ εἴψρειιν οἰ εντὶ )ιϑεῖέ, Πιαμηιαογιῖς αγέθε᾽. ὙΠ6 Ῥ] αν] τεχνήματα 
᾿ς πι868 οὗ ἃ 5ϊπρ]6 οὈ͵]οο. ΟἿ, ΕἘπὰωτ. Οὐ. 1061. πῶς ἂν ... νὼ ... μνῆμα δέξαιϑ'᾽ 
ἕν, κέδρου τεχνάσματα (τέχνασμα τι Βι.). ὙΥΠοΙΘ Ῥούβοη ἰπδύδμοθβ {Π15 
Ῥαβϑᾶρα, Απύ, ὅ68. νυμφεῖα (οὗ Απὐίρομθ οἢ]γ). πων. Ηθο. 206. προσφαγ- 
ματα. ἨἩΐΪρρ. 11. παιδεύματα. Απᾶγ. 1277. συγκοιμήματα. Ττο. 364. νυμ- 
φευτήρια. ΟΥϊᾷ. Μοί. ΧΥ͂, 108. “Οοφπουὶ οἴψροιωι, ἰαθυαθ φεδίαριϊηα ποϑίν θ᾽. 
Αἀά Τμποΐδη. Ῥοᾶ. 148. φαρμάκων τεχνήματα. Μϑαίμ. δ. 481. Θα. τεχνάσ- 
ματ᾽ ἀνδρὸς (οἱ ἀνδρὸς τέχνασμα) 

καὶ πυρεῖ ὁμοῦ τάδε] “Αηα ἐλε86 πιαίογίαϊς [ὉΥ Κἰπαϊην α ἤν ρίαοοα 
ο ζοφοίδον" ευἱίλ 14 (οΥ ἰψίηρ ἰοφοίλεν)». ΟἿ, 290. Εν {πῸ αἰ ογθηῦ Ἰπἰπα5 οἵ πυρεῖα 
ΟΥΠΟΥ τοίου ἰο δβδαρ. ΤΠποοογῖῦ. ΧΧΤΙ, 838. βϑ]ηδβ. Εχασο. Ρ]1η. Ρ. 120. ὙΥ ε8- 

᾿ 6]. δα ὈίΙοαοΥ. Υ. 617. ΤΟΥ ννοῦθ ΘΘΠΘΓΑΙΪΥ οὗ ψοοᾶ, ποὺ οὗ βίοῃθ, 885 Ὑ76 
δαση ἔγτοσα. ΤΉΘΟΡΙτ. Η. Ρ]. Υ. 4. 46. δι. Ρ]. 1.26 ἢ. Βαϊ Ῥμιηοοίοίοβ, 1 
ΒΘΘΙΉΒ, τιβρὰ βύοπθθ ἰὼ ργοοισο ἔνα (296.).. Οἐ, ῬΙαῦ. ρ. 61:1 Ο. τρέβοντες 

5 ὥσπερ ἐ ἐκ πυρείων ἐκλάμψαι ποιήσαιμεν τὴν δικαιοσύνην. ΤΏδοον. ΧΧΙ], 
.58. εὐνάς Ὰ ἐστόρνυντο πυρεῖα τὲ χερσὶν ἐνώμων. Τιποΐδη. ΘΓ. Ἠϊβύ. , δι 
1. 82. αὐτοὶ δὲ τὰ πυρεῖα συντρίψαντες καὶ ἀνακαύσαντες δεῖπνον ἐποι- 

οὐμεϑα. 
81. κείνου... τόδε] “70 Πίηη δεϊοηρε {}ι6 ΠΘΜΟΡΗ (φοοι 5) γόοις ἱηέϊηιαίε᾽. 

ΟΙγ5565 ρδίμουβ ἔγουα {π6 ἰηβογιπδξϊοι βαρρ] ἃ Ὺ Νοορὺ, {πᾶῦ {π|8. 15. {Π| 
ἃ ροάθ οὗ ῬὮΙ], ὉΠΟῪ ἃ06 ἴῃ ΒΘΆΤῸΝ οἵ, 

ΒΙΑΥΘΕΒ, ΒΟΡΠΟΟΙ6Β. ὡ 
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ΝΕ. ἰοὺ ἰού" καὶ ταὐτά γ᾽ ἄλλα ϑάλπεται 
ΘΟ. , , ’ 
ῥάκη. βαρείας του νοσηλείας πλξα. 

ΟΖ. ἁνὴρ κατοικεῖ τούσδε τοὺς τόπους σαφῶς. 40 
κἄστ᾽ οὐχ ἕκάς που πῶς γὰρ ἂν νοσῶν ἀνὴὺὸῤξ 
κῶλον παλαιᾷ κηρί ποι βαίη μακρᾶν ; 

κείνου] κενοῦ (οὐ α ποορᾶμ πιαρ ) οοῃπ]. Ὑ 8161. Βασρ. κλεινὸν γε Μαϊ- 
ἰοῖγθ ἴῃ τ. τη58. Φα. δεινόν γε (ΟΥ τι) - “Δ ἌΔΌΘΗ ἔγϑαϑι 6 ἐλ 5 

ϑησαύρισμα] “44 λίπ ἐνοαδινοα ΟἿ δἰογδ μρ΄᾽. ἴὔσγ. ΕΙ. 497. παλαιόν 
τε ϑησαύρισμα Διονύσου τόδε. ΕὟ. ΜεΙοαρ,. ΧΙΙ. καλὸν τὸ ϑησαύρισμα. 
Ιοη. 1994. τοῖσδε ϑησαυρίσμασι. ΤΠοοοΥ. ΧΧΙ, 14. οὗτος τοὶς ἁλιξῦσιν ὁ 
πᾶς πόνος, οὗτος ὃ πλοῦτος. ΤΠ νὰν ϑησαυρίζειν οὐοιν5 ΕἾ, 464. δὰξ 

εὖ τεϑησαυρισμένη. 
σημαΐίνεις)] σημαίνει διά. ν. πυρεῖον. ὙΥΏΪΟΙ ΒαΡΡοΒ. ΔΡΡρύονο 5. οἵ, 

γϑϑαίηρ' τάδε ἴον τόδε. 
88. ἐοὺ ἐοῦ] Απι Θχοϊαιηεθίοη οὗ βιγρΥΪβ6. 
ταῦτα] “866 λεγο", Τιαῖ. “Λαδοοοῦ. ΟΥ̓. 29. 86. 
ἀλλα] 1. 6. “δοδὶάο5". ΟἿ ΑἹ. 510. (μα, Ν᾿. 7. Χοι. πὶ. ΥἹ]. ὃ. 48. πρό- 

βατα ἄλλα μύρια. ῬΙαί. Τα ιγά. 8. ὅ. ὅ τ΄ Εὐθύδημος καὶ ὃ Διονυσό- 
δώρος καὶ ἄλλοι μαϑηταὶ ἅμα πολλοί (- ἘΞ Π651498). Ἠοτοί. 1. 316. ϑυουσί 
μυν καὶ ἄλλα πρόβατα ἅμα αὐτῶ. 11. 1θὅ. τούτοισι ον τάδε... ἄλλα 
ἐδίδοτο. Αὐἱδῦ. Αν. ὅ88. καὶ κατατρίψαντες Ι κατάχυσμ᾽ ἕτερον γλυκύ. 
δὲ, Τικ Ἐν. ΧΧΠΙΠ. 82, ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν αὐτῷ 
ἀναιρεϑῆναι, ϑομεοῖ, ἀπᾷ ἸΏ], τα Μοά. 398. Βομποὶά. οἶτθ5 σι. 1]. χ΄. 
4601. ἄμα τῇ γε καὶ ἀμφίπολοι κίον ἄλλαι Οὐοιηρανο {πὸ 56 οὗ τοιοῖσδε 
ΑἹ. 458. ᾿ 

ϑάλπεται) “Αγὸ δοίη ανϊθα" ἴῃ {π6 στη. Αἰδοῦ ϑαάλπεται βοιὴθ μ]δθβ 
αι δοθηα. ΟἿἮἨ, οχ Απί. 1012. Νδιιοκ βιιβροοῖβ ϑαλπεται. . 

89. ῥάκη] Βαγροϑ ὑπῖη]ς5 ὉΠπ6 56 ἀγ]θά ,ΤᾺΡΒ ΒΟΥ αὶ {π6 ρα ΡοϑΘ οἵ {1π66 γ΄. 
βαρείας του νοσηλείας] ΟΕ, 1880. νόσου βαρείας. 
του Α. Κ. 1,. οἴο, τοῦ 1. 
νοσηλείας] “ίδοαδοα ηιαΐίον". Οἷ, οὐ Ὑ. 
νοσηλείας πλέα] “ΔΜ ὁ (ἀομιίοα υυἱέ}}} αἰἰδοαδο ηιαίίον". νοσηλεία 

(ἔσο νοσηλεύειν) ἴῃ {π6 βθῆβο οἵ ημϑίη οὐοι5 ΡΙας. Τγο. 10. ἀραὶ ἴῃ πῶ 
οἵ 5ἱοίηθδ5 τολίον γοηιῖνο5. πμρϑίηρ ῬΊΤαῦ, 2. 110 1). 788 Εν ΟἿ, ὅ90. ὅταν δὲ 
πλησϑῇς τῆς νόσου ... Διηΐῦ. 1002. ταύτης ... τῆς νόσου πλήρης ἔφυς. 
1αν. ῬΆΙ]. ΕῪ. (Ὁ) εἰσιδεῖν μέντοι, ξένε, δύσμορφα τἄνδον" αἵματός τὲ 
λίνα πλέα. ΜΥΑΚΟΗΟΙα αποίο5 ἩΗΐρροον. (6 Αὐῦ. ρ. ὃ. πλήρεις μὲν τῆς. νύ- 
σου, κενοὶ δὲ σιτίων. Ἰλΐοι. ΗΔ]. Χ. 08. καὶ οὐχ ἐὰν ὃ γεωργὸς ἐπό- 
νησὲεν ὄχλος, ἀναπιμπλάμενος τῆς νόσου. Ἴλιο. 3, ὅ1. ἕτερος ἀφ᾽ ἕτέρου 
ϑεραπείας ἀναπιμπλάμενοι (80. τῆς νόσου) ... ἔϑηησκον, ἃπᾶ Ἐπ56}. 
ΗΠ δ᾽, 00]. ΟΥἿ, οῃυ 1087. Ῥοῖϊον. 

40.. ἁνήρ] ἀνὴρ ὕΠπ6 π|58. 
41. κἄστ᾽ οὐχ ἕκας που) “Απά Δὲ ἴ5 δοηιθιυ θοῦ ποὲ {α}" 0. Αὐ1ϑῦ. 

Αν. 1184. κάστ᾽ οὐ μακρὰν ἄπωϑεν, ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα που | ἤδη ̓ στίν. Β6- 
1ονν 1608. πέλας που. 

42. κῶλον) ΟἹ. Τ. πόδα. Οὐοππθοῦ {Π|5 νν 11 νοσῶν. 
κηρί] “4 μαίαϊ ηιαϊααη οὐ αΐδοαδο. ΟἹ. Τ: νόσῳ. ΟἿ, 1106. ΤΊιο Ῥρμἴηχ 

18. ο41164 κὴρ ἀναρπάξανδρος ΛΑοδοῖι. δορί. 770. 
προσβαίη πὸ πι58. ἀπ νι]ρ. περιβαίη [Εν1. ἀποπταίη (Π) Ἠατδ 
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ἀλλ᾽ ἢ ̓πὶ φορβὴν νόστον ἐξελήλυϑεν. 
ἢ φύλλον εἴ τι νώδυνον κατεῖδέ που. 

«-ἐριιϑρθούιπη᾽ Νϑιοκ. προστείχοι συν. δα (Βα. Ἐ. 7140, ομοθίου θχρ]δῖηβ: 
«ἰοοιηι ροέαί ἰοπχε γϑηιοέμηι", Βαὺ {ΠπΘ ννουβ σϑηποῦ 681 [Π15 5656, ομηθία, 

τς ππαοιδίαμπαᾶς πρὸς τύπον τινά. ΒΌΓΡΘΒ [π501}7 τοιηδυκβ πα προβαίη τγϑῖμοῦ 
Ἴ. νου] θ6 τοααϊνθᾶ ἴο βἰρηϊυ, “6 {αν ἤγοηι μοπιο᾽. Ἐδδᾷ προὐκβαίη (προὐκ- 

βαίνοι) ΟΥ̓ ,προστείχοι; ΟΥ προὔβαινεν, οὐ τϑῖμοΥ ποι βαίη., 
; 45. ἢ ̓πὶ φορβῆς νόστον ἐξελήλυϑεν [16 τη55. δηᾶ γαϊρ. Ξ6801: ἐπὶ 

ο΄ φορβῆς ὁδόν. Ο]ο55: ἐπὶ ξήτησιν φορβῆς. ΥΔΙΚΘΙ͂ΘΙ4 οχρ]αῖπβ: “ἴπ υἱάηι 
᾿ς. εἶν" (1. 6. ὯΙ οἰδυτα ἱπνθμῖσθ ΡΟβ510), 6011. Μαίι. Χ. ὅ. εἰς ὁδὸν ἐθνῶν 
Εν: ̓ς μὴ ἀπέλθητε. ὙΔΌνΙΠΙΟΥΒ ΘΧΡΙ δἰ ἢ Βἰ τ 1] 7}Υ : “αὐ υἱαπι οἰφὶ», 1. 6. “αὐ οἰδιώωη 
τὰ ο φιωνοπάμηι". (δ. ἴῃ Ησοπι. 1]. γ΄. 4006. ϑεῶν δ᾽ ἀπόειπε κελεύϑους.) ““Φορ- 
ῃ-΄. βῆς νόστος, 58 γΥγ8 ϑομεοίου, οϑὺ νόστος (1. 6. ὁδὸς) εἰς φορβήν.᾽᾽ Ιῃ 15 

Μοϊοίθιηαΐα Ρ. 90. 6 ὀοιμιρᾶγθϑθ Οὐρῖι. Αὐρ. 141, νόστον οἴκοιο (ἴοΥ εἰς οἶκον) 
ο΄ λαϑέσϑαι. 191. πέμψε πατὴρ γηραιὸς ἐπὶ πλόον ᾿Δξείνοιο (᾿αα οαρεαϊέϊο- 
᾿ πθηὶ ἵἴπ “αϊρημηι). ΘΟΠπ Ια: οἴη υἱαηι, φια υἱοίτηε φαον γ᾽ (85. “υἱὰ πιογίϊ5}) 

Ἔίβικθ ομ): ἢ ̓πὶ φορβὴν μῆστιν (“ φιιωεἱίϊοτιοηι  ) ... Τοὺρ (ἔπ. ἴῃ δαϊᾶ. 
Γ. Π|. 408. 1. 880.) οοπ: ἢ ᾽πὶ φορβῆς μαστὺν (1. 6. ξήτησιν, 45 ἐδητὺς, 

κα, ὀρχηστὺς οἷο.), 1. 8. -αα μῦν" δ Ἂἰπεηι οἰϑιιηη, ΟἸΠΙηρ; ΟΔΠΠΣ 80, ἃΡ. 680]. ΑΡΟΙΙ. 

ἘΠῊΝ ἘΜ. Ι. 1858. μαστύος ἄλλοτ᾽ ἔκαμνον ΣΉ ΣΝΣ οι. Οἄ. υ΄. ὅ11. ἔχεις 
᾿ς ἐπίμαστον ἀλήτην ] οἴνου καὶ σίτου ὙΠ μὰ κεν (5601: ἐπιμαστεύοντα 

καὶ ἐπιξητοῦντα τὴν τροφήν). Απᾶ Μιιβργδᾶνο Δρρίονθβθ οὐ ὑπῖ5. Θουυθοῦίοη, 
Οὗ, Απί. 1184. πρὸς ἔξοδον στείχουσα. Ἴτ. δῦ. πῶς... . ἀνδρὸς κατὰ ξήτη- 
σιν οὐ πέμπεις τινά; 180. στείχονϑ᾽ ὁρῶ τιν᾽ Ἐς πρὸς χαρὰν λόγων. 
ΕἘπτ:. ἩῖρΡ. 288. ἐπὶ ϑήρας | πόϑον ἐστέλλου. ῬΊαῖ. Ῥμεραν, 227, πορεύομαι 
δὲ πρὸς περίπατον ἔξω τείχους. ῬΙαΐ, Μαν. 88. ἔπεμιψε πολλοὺς ἐπὶ τὴν 
δίωξιν. Ἡδτοά. 1. 94. ἀποπλέειν κατὰ βίου τε καὶ γῆς ξήτησιν. 11. 44. οἵ 
κατ᾽ Ἑὐρώπης ξήτησιν ἐκπλώσαντες. 1Υ͂. 140. ὑπέστρεφον ἐπὶ ξήτησιν τῶν 
Περσέων. Δ νυτῖίον ἴῃ Ο]855. δοῦσα. Υ.. 87 ἴον νόστον ργόροβϑβ ἄνυσιν, Θοτηρϑν- 

τ 1ρ 7112. εἴποτε... ἀνύσειε γαστρὶ φορβάν. Νϑιιοὶς βιιδροοῖβ νόστον. Α ῬΘΥΒΟΠ 
οςς ρου] Πο]ν θ6 5814 ἐξέρχεσϑαι ἐπὶ νόστον, πον ὁδἢ νόστος φορβῆς ΡοΟΒΒΙΌΙΥ 

ΒΙΡΏΙΥ “ἃ 7ομρηθῃ ο σοί [οο". 1 οδπποῦ ἀουθδύ {πουθίοσθ θαύὺ {πῶῦ {Ππ6 ὑγπθ 
γϑδαϊηρ' 15 ἢ πὶ φορβὴν νύστον ἐξελήλυϑεν (ἃ5 ΒαΥΡΘΡ 4150 δμᾶ Ηδυ θυ θη 

ΤΠ ΡΙΌρο586), ἴἱ. 6. “λαβ φοῆα ομέ οἡ αὐ θαςμγϑίοη ἴηι φιιθδέ οΓ οοά᾽. Νόστον 
 ἐξελήλυϑεν 85 ἐλϑεῖν ὁδὸν, εἴς. ΟΕ, 162. ΑἹ. 281. ἐξόδους ἕρπειν κενάς. 

Δηΐ. 988. ἥκομεν κοινὴν ὁδὸν. 1218. κέλευϑον ἕρπω. ὅν. ἈΠ68. 427, 
μέλλοντι νόστον τὸν πρὸς Ἴλιον περᾶν. Τρ. Τ. 1081. ἦλϑον νόστον (0011. 
116. ἐλϑ'εῖν πόρον). Τρ. Α. 1114. ἰὼν νόστον. Τππο. 1Π1|. 110. πρόφασιν 
ἐπὶ λαχανισμὸν καὶ φρυγάνων ξυλλογὴν ἐξελθόντες. Αὐἱδί. ΗἩΔΑΤΊΣΧ 0. 
οἵ δὲ βασιλεῖς οὐ πέτονται ἔξω ... οὔτ᾽ ἐπὶ βοσκὴν, οὔτ᾽ ἄλλως. Νόστος 
5. οἴθῃ τιϑ84 ἴῃ ΤΥΎΔρΘαΥ μι {Π0 56η86 οὗ ἃ “,7ομ πον" (Εν, ΤρΡΙ, Δ. 966. 1201. 
ΠΠ65. 4212), δημᾷ νοστεῖν ἴῃ {Π6 56η86 οἵ ἔρχεσϑαι “0 φο, 10 εοηιθ᾽ (ΗΕϊ. 
481. 897. Ατἱϑί. οι. 29.).. Οἵ, 1602. φορβῆς χρείᾳ Ι στίβον ὀγμεύει τόνδε. 

44. ἢ φύλλον... .1 Βομιποῖάον: “11. 6, ἢ ἐπὶ νόστον φύλλου, εἴ τι οἷο.’ 
τ ΔΙΠοΥ ΒΌΡΡΙΥ ἐπ᾽ αὐτό. ΟἿΑ, οκ 48. 

φύλλον εἴ τι νώδυνον. ..1 Οὗ, 699 1. Ῥιμπᾶᾷ. Ν, ΥὙΠ|. 88. ἐπαοιδαῖς δ᾽ 
ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον ἡ)ῆπεν. 

εἰν Δ. τ. Ὁ Τκοίο: ἤ τι .. 
κάτοιδε] ΟΥ̓. (4. 10. 1048. ὅστις κάτοιδε τὸν βοτῆρ᾽ ... εἰσιδών. ΤΎΔΟΙΝ. 

923, οἷο, Βιῦ 1 ἀοιθὺ ποὺ ὑπ ἔλθ χϑδαϊηρ 15. κατεῖδε “λα οὐὔδογυεαϊ ον 
ΟΣ. 
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τὸν οὖν παρόντα πέμψον ἐς κατασκοπὴν. 40 
μὴ καὶ λάϑῃη μὲ προσπεσών᾽ ὡς μᾶλλον ἂν 
ἕλοιτό μ᾽ ἢ τοὺς πάντας ᾿Δργείους βαλεῖν. 

ΝΕ. ἀλλ᾽ ἔρχεταί τε καὶ φυλάξεται στέβος. 

ποίϊοο". ἘΠδε ἀιᾷ οἷδε αν οομϑύθ ΠΥ ΘΟΙ 564 ἴῃ {Π6 Π155.7) Οὐ ηρ᾽ πὸ ἀοιί 
ἴο {Π6 βϑιηθηθϑϑ οὗ ρυοππποϊαθϊοη ἴῃ τηοάθυη αὐθοὶς. ΟἿ δα Αὐιϑῦ. Αι, 618 

45. ΑΙ τόνδ᾽ Τοῦρ. πῃ. 11. 404. 
τὸν ... παρόντα) ΠΟ ΟἸΙΒΡΟΙΛΔΤΥ τισι} σον ἃ] ὐοπάδῃξ, ὙΠῸ 15. ΘΔ]]οα 

σκοπὸς ἴη 195. ὅ6}01: ὡς τινὸς παρισταμένου αὐτῶ. ΟἹ Το δά Α7. 1104. 

Ωιι. τὸν πρόσπολον νυν... Βαυροβ Θοιγθοίβ: τόνδ᾽ (Τοιρ.) οὖν παρόντα 
πέμψομεν κατασκοποὸν (Π1].}, Θοτηρανίπρ' Επιν. ον, 3838. σχοποὺς | πέμψω 

πρὸς αὐτὸν, μὴ λόϑῃ με προσπεσών. 
κατασκοπὸν Ηδ0]1. 
40. μὴ καὶ λάϑῃ με προσπεσών] ΟΥ 186. μὴ προσπεσών με, λάϑῃ 

ποϑέν. Ἐδπιν. ΠΟ γ. 888. πρῶτα μὲν σχοποὺς ] πέμψω πρὸς αὐτὸν, μὴ λάϑῃ 

μὠὲ προσπεσών. Χοῃ. Ηδ]]. ΥἹ. ν. ὕ87. φῶς ἐποίει, ἵνα μηδεὶς λάϑη προσιών. 
ἘῸΣ {ὑπ δαἀαϊδίοι οὗ {π6 καὶ οἵ. 18. μὴ καὶ μαϑῃ εἴ. Ζβοι. ϑαρρ!. 392. 
μὴ καί ποτὲ] εἴπῃ λεὼς ἔπος τι. 

41. ἕλοιτό μ᾽] ( (16 βθοομπᾷ ὁ τπϑᾶθ ἔγοπὶ 8) 1,. ἕλοιτ᾽ ἔμ᾽ Βευρι. Βείΐ 
15 ΘΟΥΓΘΟΌΙΟΙ 15. ΠΒΌΠΥ ῬΓΟΠΟΙ ΠΟΘ πΠΠΘΟΘΘΒΑΥΥ Ργ ΝΥ πηα. βόμη. οο, 1) 1η- 
4ου οομηρᾶγθα ὑπ Ἠοιμοῦῖὶς ἤ μ᾽ ἀνάειρ᾽ ἢ ἐγὼ σέ. ΟἿ, ὅ34. 1061. (ΕᾺ. 
ΚΝ. 1418. 

τοὺς πάντας ᾿ἀργείους] ὅ0 ΑἹ]. 122. τοῖς πᾶσιν ᾽Δ4ργείοις. 
πάντας) παρόντας Ε΄, 
λαβεῖν Β. Ἐ΄. Τι. Μ. Ν. ΚΕ. Τ. Υ. Τύχη. Βτ. οἴο. λαβὼν οη, μολεῖν Α. 

Ηδ)1. ΑΙα. Ενὲ, βαλεῖν Ά,]οΙκ. Βασρ), λαϑεῖν Τοῦρ. μι. 11. 404. μ᾽ ἑλεῖν 
Βοϊββοηδᾶθ (85. ἴῃ Δ]. 1070. ὡς ἕλοι δορί. Ἐπτν. Μεᾶ. 386. φαρμάκοις αὐτοὺς 
ἑλεῖν). 1 5μοι]4 ργϑίου βαλεῖν, οὐ ἑλεῖν ((Β. Ο. 194. 81. 6ἴ..), οὐ κτανεῖν. 
Οἱ, τὸ ἡ. λαβεῖν 56θηβ οἰ θυν ψυοηρ'. 

48. ἀλλ᾽ ἔρχεταί τε καὶ φυλάξεται στίβος]) “ Η΄οἴϊ ϑοί]ι ἢθ᾽ (ἐλι6 αἰΐοπά- 
ἀπὲ) δμαϊ σο, απώ {μὲ ραίΐῃ δμαῖϊΐ ὃὸ τυαίομοά᾽". ΟἿ. Ὁ21. χὴ ναῦς γὰρ ἄξει 
κοὐκ ἀπαρνηϑήσεται. ἘΠ. 080. καἀπεμπόμην πρὸς ταῦτα καὶ τὸ πᾶν 
φράσω. 898. ἀλλ᾽ ἴστω τε καὐτὸς ἀντέχου. (ΕΔ. Ο. 118. σιγήσομαί τε 
καὶ σύ «ἰἸω»: κρύψον οἷο, ΒιΡΡΘΒ ΘΟμῚ: ἀπέρχεται τεῖνον: ροία, ΞΟΙΤΟΙΣ 
ἀπέρχεται, φησὶν, ὁ ϑεράπων εἰς κατασκοπήν. κα. ἀλλ᾽ ἔρχεταί τοι, 
οὐ ἀλλ᾽ εὖ λέγεις τε, οὐ ἀλλ᾽ εὖ σκοπήσω. : 

ἔρχεται] “Πε "αἱ! 90’ 86. ὁ παρὼν (40). ὅ6Π01: ἀπέρχεται. ΟἿ, 1188. 
μὴ ... ἔλϑης (ὅ61ο]. ἀπέλϑ'ης). Δηΐ. 99. 

φυλάξεται) “ΤΙΝ ν6 τοαϊοποα᾽. Ἐον φυλαχϑήσεται, δ6ο. ἴο {Ππ6 8610]. 
ΒΟ ον οχρ]αΐπβ: ἐν φυλακῇ ἔσται. Ολ {π|5 Φαθιτο ν. Μάθ. 8. 490. 8. 
Ῥουβοῃ. δ Ηθο. 397, Μοηῖς, μα ἩΙρΡΡ. 1408. ῬΗπρκ. αα Ἠθο. 9006. Τῃ ΟΡ] ΟΟ165 
νγ8 ἢμπᾶ αὐανοῦμαι Ρὶι. 9ῦὅ4. ξενώσομαι 808. παύσομαι 1424. στερήσομαι 
Απΐ. 890. τιμήσομαι Φ 10, ἀλγυνοῦμαι 280. ἀξιώσομαι 087. διδάξομαι 120. 
ἐχϑαροῦμαι 93. τέρψομαι 691. ἁλώσομαι (Βα. Κι. ὅ10. εἴο. στυγήσομαι 072. 

ὀνειδιοῦμαι 1000. δηλώσομαι (ΒΕ. (Ὁ, 581. λέξομαι 1180. πημανοῦμαι ΑἹ. 
1188. καλοῦμαι ἘΠ]. 9711, σφαλοῦμαι ἘῚ. ὅ18. τέρψομαι 008. 

στίβος] “116 μαϊ!᾽. ΟἹ. 161. 108, 206. Ληῦ. 778.. 10. ΟΥ. 1274. κενὸς 
στίβος. Ῥμαη. 92. ὡς ἂν προὐξερευνήσω στίβον. Τρῖι. 1". 017. φυλάσσου 

μή τις ἐν στίβω βροτῶν. Ἰοῃ. 801. Ι͂ῃ {π6 58 Π)|6 56η58 8 πᾶ τρέβορ. 
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σὺ δ᾽, εἴ τι χρήξεις, φράζε δευτέρῳ λόγῳ. 
: ΟΖ. ᾿Δχιλλέως παῖ; δεῖ σ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐλήλυϑας 50 

γενναῖον εἶναι, μὴ μόνον τῷ σώματι, 
ἀλλ᾽, ἤν τι καινὸν ὧν πρὶν οὐκ ἀκήκοας 

κλύῃς, ὑπουργεῖν, ὡς ὑπηρέτης πάρει. 
τί δῆτ᾽ ἄνωγας; ΟΖ. τὴν Φιλοκτήτου σε δεῖν 
ψυχὴν ὅπως λόγοισιν ἐκκλέψεις λέγω. δῦ 

Ξ 

Ἐπ. ΟΥ. 1260. ἐγὼ μὲν οὖν τρίβον ] τόνδ᾽ ἐκφύλάξω τὸν πρὸς ἡλίου βο- 
"λάς. ΑΚΘΗοΙ4 ργόροβθβ στίβον οὐ στίβους. 

49. δευτέρῳ λόγῳ) “]1}π α {μον οὐδεν", δ5 ἴο {πΠ6 θδϑῦ τηθϑὴβ οἵ 
οαρθασηρ ῬῚ1]., πονν ὑπαῦ Π15 ἀθροαδ πῶϑ Ῥθθη ἔοιυπα οαὐ, Οἱ, 24. 

δ0---ὅ4. Νδῖιοῖκ ΟΠ θη η5 ὉΠ656 ᾿ἴη65 8.5. 5ΡΌΓΙΟΤΙΒ. 
ὅ0. Βοίογτθ {Π|᾿γ5805 νϑηὔτπυθθ 0 ΙΒ] οθ6. Π15 ΡΙϑη5 ὅο ὑπ βοὴ οὗ Δ 1116 5 

(οἴ. 4. 90), [8 Ῥυθρᾶῦθϑ ὕπθ6 νὰ  ὈΥ βδοῖηθ ψγουβ οἵὗἠἨ βΘῃΘΥ ἃ] δαιηοηϊοη. 
ϑολγιοϊά. 

ΠῈ γενναῖον] Μοϊά, ὀγαυε. 
τῷ σώματι] Ι. 6. Ὀγ Ροά!]ν ἴογοθ, 1 τοαα γα. 
52. ἀλλ᾽ ̓ ἤν τι... δ, Γαβίθαα οὗ ἀλλὰ καὶ τῇ γλώσσῃ οὐ {Ππ6 11Κ6. 
58. ὡς ὑπηρέτης πάρει {Π6 [Ώ88. σα]Ρ. ὡς ὑπηρέτης πάρα (:αἀεεξ 

ὁηπῖμι {δὶ ααἀλιίον ργαοϑίο Ἢ) Πρῖθθ ὡς ὑπηρέτῃ (ὑπηρέτην Ὁ) πρέπει οοηΐ. 
γγακοῖ, οἷς ὑπηρέτης πάρει Μαβρη. γῇ ργον. Βατχρ. (“10 τολοηι", ἵ. 6. ἴο 
τπο, οἵ, 98.). ὧν ... οοπ|. ΝΥ απα, Βοπρᾶϊοῦ Θχρ]δῖη8: “σμηι τη }ῖ ηιϊηιῖδί 7" αὐἰεῖ5᾽. 
γυυμπᾶοι: “μέ Παθθν 6... φιιὴ ηιϊγεϊδί 6} 518, οοπυοηῖξ᾽. ΟἹ. Τ: ὡς. ὅτι. 1 που]Ἱὰ 
γοαδᾶ ὡς (ον οἵ) ὑπηρέ ἕτην πρέπει. 

84. ΑἹ. 566. δεὲ σ᾽ ὅπως πατρὸς | δείξεις ἐν ἐχϑροῖς οἷος ἐξ οἵου 
᾽τράφης. ΟΥ̓δῦϊητι8 8Ρ. Αὐπθη. ρΡ. 878 Ἐ-. 4ήδα, σὸν ἔργον᾽ δεῖ σ᾽ ὅπως 
εὐσχήμονος ᾿ ἀλεκτρυόνος μηδὲν διοίσεις τοὺς τρόπους. ὅ66 ΜΑΙ. 8. 628. 2, 

σὲ οἵη. δ]. 
δεῖ... λέγων] νι]ρ. δεῖν... λέγω ΜεΣΊ. τη ΟἸ655. Φοιχη. Χ. 14, Οουμῃ. 

Ο6αης. Βατρ. Ἡδτί, 
δῦ. λόγοισιν {πὸ πι5δ56. δόλοισιν Οφα!κ. Εν, Βουρῖς, 1 οΡν. Ηθυνν. ΟἿ, 90. 

ἀλλ᾽ εἴμ᾽ ἕτοιμος πρὸς βίαν τὸν ἄνδρ᾽ ἄγειν ] καὶ μὴ δόλοισιν. 1298, 
ἄνδρα ... δόλοις ἑλών. 1288, ἐμοῦ δόλοισι τὸν βίον λαβὼν | ἀπεστέρηλκας. 
101. 107. ἘΠ. 87. δόλοισι κλέψαι χειρὸς ἐνδίκους σφαγάς. Βαΐ Ῥοῖονν ὅτ9. 
τί με. . διεμπολᾷ λόγοισι ...; ὅθ. ὅπως λόγῳ κλέπτοντες ἡδεῖαν φάτιν 
ξπδίμεν αὐτοῖς. Ἐπ πη: 515. κλέψας λόγοισιν ὥσϑ' ἃ βούλομαι τυ- 
χεῖν. 998. ὡς εὖ πατρὸς ἐξεῖλον φόβον, ] κλέψας λόγοισιν. 

ἐχκλέψεις ΒΥ ΒΕ ἐκκλέψῃς Α:Κι,. Τ᾿ οἵα, Α14..-6]: ἀπατήσῃς. ΟἿ. 9608. 

ἐκκλέψας ἐμέ (Ὁ). τὺ. 481..μὴ ... .. ἐκκλέψῃς λόγον. Βοῖονν ὅ79. τί μὲ ... διεμ- 
πολᾷ λόγοισι οἴο. Ἐπιν. ἐπέ αι. 998. ὡς εὖ πατρὸς ἐξεῖλον φόβον, | ΒΡ ἡπὴβ 
λόγοισιν, ὥσϑ᾽ ἃ βούλομαι τυχεῖν. ῬΡΙιπα, Ν. ΥΗ. 29, σοφία δὲ κλέπτει 
παράγοισα ὠυύϑοις. Ἡοπι. 1]. ξ΄. 217. πάρφασις, ἢ τ᾿ ἔκλεψε νῦόον πύκα 
περ φρονέοντων. ΟἿ, οα Αμπῦ. 348. Οὰ εὖ κλέψεις (“5λαῖί οἱουονίη ασοοῖυ67). 

λέγων (λέγω δ᾽ Ῥαν. 467.) {π6 τη85. λαϑὼν ἘΐΘΠι56. 5011. Ρ. 8334. (00]]. 
ἈΠ ΕΘ: πόλλ᾽ ἂν κακῶς λάϑρα σὺ κλέψειας κακα). ἕλων Ῥατρο]ά (0]]. 
1998, ἀπάταισιν αἰσχραῖς ἄνδρα καὶ δόλοις ἑλών. 1288. 1007... σκοπεῖν 
οοη]. ΒΥ. (Οἵ, 11. ("4. Ν. 406. ὅπως τὰ τοῦ ϑεοῦ | μαντεῖ᾽ ἄριστα λύσο- 
μὲν, τόδε σκοπεῖν. Α). 1040. ὅπως κρύψεις ... φράζου οἷς.) λόγων ὁοη). 
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22 ΣΟΦΟΚΖΕΟΥΣ 

ὅταν σ᾽ ἐρωτᾷ τίς τε καὶ πόϑεν πάρει, 
λέγειν. ᾿Αχιλλέως παῖς" τόδ᾽ οὐχὶ κλεπτέον᾽" 
πλεῖν δ᾽ ὡς πρὸς οἶκον. ἐκλιπὼν τὸ ναυτικὸν 
στράτευμ᾽ ᾿Δχαιῶν. ἔχϑος ἐχϑήρας μέγα, 
οἵ σ᾽ ἐν λιταῖς στείλαντες ἐξ οἴκων μολεῖν... 60 

Ετί. ουνν. πλέκων οοη]. δογέῆ, σὲ δεῖν ... λέγω Μεαίίῃ. (6011. 100 ---1.) 
γγυμᾶου οχρ]ϑίηβ λέγων “φιιη υογῦα αὐ οι γαοῖοο᾽ (οἷ, 1822.), 1. 6. “ἴηι ψοιν 
αϊδοοιν δ", Ὀὰὺ λέγων αἴϊον λόγοισιν (1685 ἱπᾶθθα ψὸ τοϑᾷ δόλοισιψ) οδ ἢ 
ΒΟΘΙΌΘΙΥ 6 τὶρηῦ. Οϑαῖκθ Ῥαΐβ ΟἿΪΥ ἃ ΘοΙηχηδ, αἰδου λέγων, δα ΘΟΠΒΙΤΙΙΘ5: 
ὕπως τὴν Φιλοχτήτου ψυχὴν ἐκκλέψῃς λόγοις, σε δεῖ λέγειν, ὅταν εἴο. 
ἩπρίοΙα βὰγ5: “᾿Οοηδβίγιοῦο ὩΘΟ]ΡΘΗΤΙΟΥ δϑὺ οὖ οχ ἅπαθιβ οοηῆδία᾽". κα. 
σχοπεῖν, ὁρᾶν, νοεῖν, βλέπειν οΥἡ μέλξιν. Οὐ {Π6 ὑττιὸ τϑϑᾶϊηρ' την Ρ6: 
λόγοισιν ἐκκλέψεις. λέγω: δ΄, 1 ὅταν... Οἱ 11:-:.:8. 1005351. 

ὅ0. σ᾽] τ᾽ Ἠδ:1. Βαζίμι. 
τίς τε καὶ πῦϑεν πάρει] Οὐ Ησομπι. Οἅ. α΄. 110. τίς, πόϑεν εἷς ἀνδρῶν; 

τ΄. 105. πόϑι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες; ΤΎδ0ῃ. 421. τίς, πόϑεν μολών... ΠΣ 

αὗται δὲ ... τοῦ ποτ᾽ εἰσὶ καὶ τίνες; ἘῪ. 91. σήμαιν᾽ ὅτου τ᾽ εἶ καὶ πόϑεν 
(4]. χὠώπόϑεν). ΖΒ. ΟἸιο. 645. ποδαπὸς ὁ ξένος: πόϑεν: Ἐπτ. ΕἸ. 1714. 
χαίρετ᾽ , ὦ ξένοι, τίνες,  πόϑεν πορεύεσϑ'᾽. πε Ρ δ  1Θὶ τίς, πόϑεν 
γεγὼς ...; ΗΒΙ. 1206. ποδαπὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ καὶ πόϑεν κατέσχε γῆν; 
Ογοιὶ. 993. Αὐϊδῦ. Ἀν. 1201. τίς εἶ; π ποδαπή: λέγειν ἐχρῆν ὁπόϑεν ποτ᾽ εἶ. 
Ἡδτοί. 1. 85. τές τὲ ἐὼν καὶ κόϑεν τῆς Φρυγίας ἥκων. ἐς Ἢ. 116. εἰρώτα 
τὸν ᾿Δἀλέξανδρον ὁ Πρωτεὺς τίς εἴη καὶ ὁκόϑεν Ἐγέδιο ΙΝ. 145. ἄγγελον 
ἔπεμπον πευσόμενον τίνες τε καὶ ὅκόϑεν εἰσί. ὙΠῸ Δῆβνοι [0 τίς 15 
σίνϑη ὅϊ, ἰο πόϑεν 58. 

51. λέγειν] “Ποηιοηιῦθν ἔο δαμψ᾽. ΤΠ ἱπῆηίθῖνα ἔογ [Π6 ᾿πηρογϑίίνθ, ὃ8 
ΡΡΘΕΥ5. ἔγοτη ὑπ. ΟΠ]. λέγων 604, Οἔ ομ 1411. ΕἸ. ὃ. ῬΘΥμδρ5. Πποννθυθῦ 
γγ6 5Ππου]Ἱᾶ τοδᾶ λέξεις, ἴῃ Ὡρροβιθίοη ἢ ἐκκλέψεις, οὐ λέγων (85 ἴῃ 64). 

τόδ᾽] (ό τηϑαθ ἔοι οὔ) 1). 
τόδ᾽ οὐχὶ κλεπτέον] 0801: τοῦτο γὰρ οὐχὶ ψευσόμεϑα. 
58. πλεῖς δ᾽] ΝΥ ΑἸκοἢ 614 νγοΠΡῚΥ ΘΟΠΒΕΙΙΙΘΒ: λέγειν δὲ ὡς πλϑεῖς πρὸς 

οἶκον. Απᾶ ϑομηριᾶ: -"πλεῖς, 56. λέγειν ὅτι.» ἨἘοεᾶ πλεῖν δ᾽. ΟἿ, 289 
- 41. “ 

ὡς πρὸς οἶκον] “Μοριδιναγαῖδ᾽. ΕἸ. 1822. ὡς ἐπ᾽ ἐξόδῳ ... χωροῦντος. 
Α]. 44. Ἐὰν. Ηρον. 672. ἤδη γὰρ ὡς ἐς ἔργον ὥπλισται ΟΡΕΟΕΣ ΕΝ ΑὙΙβί. Εᾳ. 
1401. κἀκεῖνον ἐχκφερέτω τις ὡς ἐπὶ τὴν τέχνην. Χρη. Αρθ5. 14. συσκευά- 

ξεσϑαι ὡς εἰς στρατείαν. 
59. ἔχϑος ἐχϑήρας μέγα] 8. αὐτούς. “Μαυΐηᾳ οὐποοῖυο ἀπ ἵπίθη86 

λαϊγοά οὐ λοι". ΟΕ, Β]. 1084. οὐδ᾽ αὖ τοσοῦτον ἔχϑος ἐχϑαίρω δ᾽ ἐγώ 

Νοορί. 15 αἰγϑοίθα ἰο ἔϑῖρ ἃ ἀθθρ μείγθα ἀρδῖηϑί {Π6 Δμάο, ἴῃ ΟΥ̓ἕΘΥ {Π 6 
Ῥδέζευ ἰο ργορ 106 ῬΙΙ], ΕῸΣ, δ5 ὑπ 5601. οὔβευνοβ: οἵ ἐξ ἑνὸς ἠδικη- 
μένοι φιλοῦσιν ἀλλήλους. 

00. ἐν λιταῖς} “δ. μέγ δαΐϊε8᾽. ΤΠΘ ἀαίῖνα οἵ {π6 ᾿ῃδύσυπηθηί. ΟἿ, 1398. 
ἐν λόγοις πείϑειν. 102. ἐν δόλῳ. Τγδοῖι. 887. στονόξντος ἐν τομᾷ σι- 
δήρου. (4. Ν. 821. Απΐ. 962. 1008. Ζβοιι. Ῥουβ, 261. ἐν μιᾷ πληγῇ κατέ- 
φϑαρται. Ἐπ. ΕἸ. 828. σκῆπτρ᾽, ἐν οἷς Ἕλλησιν ἐστρατηλάτει. ΜαΙΠΠ. 
8,396. π. 2. ΚΘ'΄πΉ1Π8} 15 {Ππ6 τι86 οὗ ἐκ δηᾶ ἀπό. 

στείλαντες ... μολεῖν] “Παυΐηῃ 56ηί [ον (ὑπάμοθε, ὑϊα) γχοῖι ἰο σοηιθ᾽. 
6]. Ὁ: μελεύσαιῥεξ. Οἱ, 495. Απῇ. 1606. ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖδιν ... ἔστειλ᾽ 



ΦΙΜΟΚΤΗΤΗΣ. Ἀν 

μόνην ἔχοντες τήνδ᾽ ἅλωσιν Ἰλίου. 
οὐκ ἠξίωσαν τῶν ᾿Δχιλλείων ὅπλων 

τ ο ἐλθόντι δοῦναι κυρίως αἰτουμένῳ. 
ν᾿ ς: » Α; τ ιὰρ 7) 
ε΄. ἀλλ᾽ αὔτ᾽ Ὀδυσσεῖ παρέδοσαν λέγων ὅσ᾽ ἂν 

ΓἜ ϑέλῃς καϑ' ἡμῶν ἔσχατ᾽ ἐσχάτων κακά. θῦ 
,-. τούτῳ γὰρ οὐδὲν ἀλγυνεῖς μ᾽" εἰ δ᾽ ἐργάσει 

Ἐ ἵκέσϑαι (Βά. Ο, 1286. ἔνϑεν μ᾽ ὧδ᾽ ἀνέστησεν μολεῖν. Ἐδν ἐπα ἴδοϊ 566 
ἔ ᾿Οαγβπ..λ΄. ὅ06 ἢ, ΟἿ, 348. 
- ̓ οἴκων Α. Β, Καὶ, ΤΙ. ΗΔ]. οἴκου Ν. Τὶ Υ. ὕοῃ. ΤΠ ρ]υγαῖ 15 δρᾷ 811, 

δ΄ 868. 1899. Αἴ. 460. Τό, οἴο. Οἱ, 4180 οῃ 888, 
ἫΝ 61. μόνην] μόνην δ᾽ Ἐ', Τι. Ν. Τὶ ἵδη. μόνῳ δ᾽ Μ, μόνον δ᾽ Υ. μόνην 
ἕξ γ᾽ δοηΐ. ΒΟ . 
ἐν τήνδ᾽ Α. Β. Κ΄ 1... τὴν Τ' ϑῃ, Β6ΠΟΙ: τὸ σὲ ἐλϑεῖν εἰς Ἴλιον. ΤΠ6 
ἕ δύ ιγδοί 0 ἃ 5 ἴῃ Τὺ, 488, εἴ τι τήνδ᾽ ἁμαρτίαν νέμεις. ΟἿ 118. ΕἸ, 578. 
τῳ οὐ γὰρ ἥν λύσις ἄλλη... 
δ ̓ ἅλωσιν») “Ἥφαης οὗ δαριμρίπρ᾽. γγυυμά: “φωριρπαηαϊ μαομίίαίοπι". 8.0 
Ξ 091. οὐκ ἔχων βάσιν. 1126. τροφᾶν. 
τ 62, Οοπδίσιιθ οὐκ ἠξίωσαν τῶν ᾿Δχιλλείων ὅπλων (ὥστε σοι αὐτὰ) ἐλ- 
ἔα 

ἐν Αδαρ 
ὅόντι δοῦναι. Α ΘοΙμ ΠΔ 0 Ὲ οὗ {π6 ἴγγο ΡΠΤΑΒΘΒ; οὐκ ἠξίωσαν σε τῶν 
ὅπλων. απ οὐκ ἠξίωσάν (811) σοι δοῦναι τὰ ὅπλα. ΟΥ̓ (Εα. Ο. 1496. 
γὰρ ξένος σε καὶ πόλισμα καὶ φίλους ἐπαξιοὶ δικαίαν χάριν ΜΑΣ ΤΥ 
παϑών. Α]. 494. μή μ᾽ ἀξιώσῃς βάξιν ἀλγεινὴν τ τς Δηΐ, 699. πα 
489 ἢ ἘΠ. 1269, Φυ. οὐκ ἠξίουν (ον ἡϑελονὶὴ σοι. 

68. κυρέως αἰτουμένῳ] κυρίως τ᾽ αἰτουμένῳ τὴ Μυβθυ. Οα. κυρίῳ 
ξαιτουμένω (οΥ κυρέῳ γ᾽ αἶτ.). ΘΌΡΡΙΥ σοι, αϑἰίηρ [ον (οἰαϊηιΐη) ἐλϑηι γιρλέ μι. 

θ4. παρέδοσαν] παρέδωκαν Β. Ἡ τ ΣΕ “ γοηρίῳ δοοίοιυοα. Παρὰ 
ἴπ ΘοΠρου 5. οὔξθη ἰηά!οαῖο5 συ ]δὲ 15 χοηρ. Οἔ, 899. ΑἹ. 446, νῦν δ᾽ αὔτ᾽ 
(τὰ ὄπλα) ᾿ἀτρεῖδαι φωτὶ παντουργῷ φρένας ἔπραξαν (ᾳα. παρέδοσαν, 
ΟΥ ἔπρασαν). 

᾿ λέγων] λέγ᾽ Β, ὕοη. ἘΘΙου {{|5 ἴο λέγειν (υθ84 ἱπιρογϑίίνθ!γ) δ δ7. 
Οὐ, 1411. φα. λέγειν 9. 

θὅ. ἔσχατ᾽ ἐσχάτων] 1. 6. ἐσχατώτατα, ἴο 80. 8 Ιαΐθν αὐθοθῖκ γννοχά. 
ΟΥ, (ΕΔ, Ἐ. 466. ἀρρητ᾽ ἀρρήτων. (Εα. Ο. 1288. κακὰ κακῶν. ἘΠ. 849, δειλαία 

π΄ δειλαίων κυρεὶς. Ζ6β οι. Ῥούρ. 681, ὦ πιστὰ πιστῶν. Τῖοοϊ65 Μοίῃ, 11. 838. 

Ἰ πλυνεῖ τε τὰ κακὰ τῶν κακῶν ἡμᾶς. Ἰποοτῦ, ἂρ. Αἴπθη. ΥἹ. Ρ. 269. τὰ δὲ μὴλ᾽ 
τ΄ ἐχρέματο τὰ καλὰ τῶν καλῶν ἰδεῖν. Μαίτῃ. 8. 446, ὅ. Θα. ἔσχατ᾽ ἐκ πάντων͵ 
ε:ἢ θ6--9. Νάιοῖς βυιβρθοῦβ {Π6850 1π05 Ὀθοδαβο οὗ 112 ἢ. 

06. τούτων {Π|6 τη88. ντ]ρ. Ποδᾷ τούτῳ (τούτῳι) ὧν ἐλῖς, ὃν 80 αοίηρ’. Απμα 
50, 1 Πηᾶᾷ, τοδα Βείίμη. 86 γγυμά, ΟΥ τούτων γὰρ οὐδὲν ἀλγυνεῖ μ᾽ (ντἢ 
Ῥ πᾶ) ΟΥ, Τι. 468. τοῦτό μ᾽ ἀλγύνειεν ἄν. ΤΠ ΘΟΙΆΠΉΟΙΙ Τα Ρ᾽ ἸΏΔΥ 
ῬΘυμΔΡ5. Β6 ἀοίοπαοά ὮΥ 5ΈΌΟΠ ΡΑΒΒΔΡῈΒ 88 Αηΐ, ὅ80. τί ταῦτ᾽ ἀνιᾷς μ᾽. ...; 
Α]. 1107. τὰ σέμν᾽ ἔπη Ι κόλαζ᾽ ἐκείνους. 

οὐδέν μ᾽] οὐδέμ᾽ (ν 5'ρΥ. ἃ τὰ. δηΐ.) 1. 
ἀλγυνεῖς Δ. Β. Κ. 1. Τ. οἵο, να]ρ. ἀλγυνεῖ γοη, ΠὨ1πᾶ. 
εἰ δ᾽ ἐργάσει μὴ] Ι. 6. εἰ δὲ μὴ ἐργάσει. ὅο ἘΠ. 992. εἰ φρενῶν | ἐτύγ- 

χαν᾽ αὕτη μὴ κακῶν. ΟἿ, οἡ 882. 058. (Εα. Ὁ. 18606.(ὡ. ἘῸΣ {Π6 ἘΠ ΙΒΊΧΆ] 
Ῥοβι οι, οὗ μὴ «ὖ {Π6 ῬορΊ πηΐηρ᾽ οὗ ἃ Τ1π0, οἵ, (Εἅ..Ο. 1848. ἀλλ᾽ εἰ ...} μὴ 
᾽τυγχαν᾽ οἴο. (4. ΗΝ. 8471. ὅσον 1 μὴ χερσὶ καίνων. 

ἐργάσει) ἐργάσηι 1,.. ΔΑπᾶ 50, 1 {π|η]κ, Αἰνναγβ. 



9 “τ: ΣΟΦΟΚΜΕΟΥΣ ᾿ : 

μὴ ταῦτα. λύπην πᾶσιν ᾿Δργείοις βαλεῖς. 
εἰ γὰρ τὰ τοῦδε τόξα μὴ ληφϑήσεται, 
οὐκ ἔστι πέρσαι σοι τὸ ΖΙαρδάνου πέδον. 
ὡς δ᾽ ἔστ᾽ ἐμοὶ μὲν οὐχὶ. σοὶ δ᾽ ὁμιλία 10 

᾿ ΄ λ ᾿ Ι 2 
προς τονδὲ πιστὴ καὶ βέβαιος. ἔκμαϑε. 
σὺ μὲν πέπλευκας οὔτ᾽ ἔνορκος οὐδενὶ 

οὔτ᾽ ἐξ ἀνάγκης οὔτε τοῦ πρώτου στόλου, 

07. λύπην πᾶσιν ᾿Δργείοις βαλεῖς} ΤΠ 5πηρ]6 βαλεῖς 15. ποτα μα 30: 

ΡΑΥΘΏΙΥ ἔου {Ππ6 Θοπηροτιηά προσβαλεῖς (οἴ, οἡ ΑἹ. 104.). ΟΕ Τυ 955, δ ὃ- 
κὸν αὐτῷ προσβαλών ὙΥαμάου οομβιθυβ ἢὖ ραὺ ἴοτ ἐμβαλεῖς. ΟΟΠΡ 6 
Ἐππν. Τοπ. 751. οὐκ εἰς ἀπίστους δεσπότας βαλεῖς χαράν. ΤΊι5. οομϑύγτιο- 

ὑϊοη ΠΟΥ ΟΥ 15 80 ὙΠτιδῖιϑ], ὑπῶῦ 1 απὶ ΠΟ] Π6α ὅο ὉΠ]η]ς νγθ 5Ποι 4 ἰηνουΐ 
δηα το λύπῃ πάντας ἡΔονεὐδὼξ βαλεῖς. ὅποι ὈΙΌΠαΘΥΒ οἵ {Π6 ΘΟΡΥ ἰδὲ δ 

ΘΡΟῸΠα ἴῃ 811] πιθ5. (ΟἿ. οἡ ΕἸ, 688.) ΟΕ, Τὰ, 940. ὥς νιν ματαέίως αἰτίᾳ 

βάλοι κακῇ. ("4 πὶ. 0506, Οὐ λύπην πᾶσιν ᾿ἠργείοις κτίσεις. ΟΥ ΡΟΥΠΔΡ5 
λύπην παντὶ τῷ στρατῷ ᾿μβαλεῖς. βοι, Ἐππι. 787. βροτοφϑόρους κηλῖδας 
ἐν χώρᾳ βαλεῖ. ΘΘΠη οἾ ἀθυνἱη 5 οομ͵θούατο λύπην πᾶσιν ᾿“ργείοις ἀρεῖς 15 
ἃ ῬΥΟΌΔΌΙ6. οΠΘ. 

βαλεῖς] ἐμβαλεῖς Μ. 
68 ἔ͵ ΒΑΘΟ 1465 βαγ5: εἴμαρτο γὰρ ἄνεν τῶν Ἡρακλείων τόξων μὴ 

πορϑηϑῆναι τὴν Ἴλιον. “ὉἸγΒ565. ΟΠ ΪΠΡῚΥ ἀνο θ᾽ 811 τηθηὐίοη οὐ ῬΠΪ- 
Ἰοοίθίθϑ πούθ, ὑπαῦ {86 οΊουυ οἵ {πΠ6 οοπαιιθϑῦ ΠΊΔΥ 566 η}ὶ ὅο Ὀ6 ἀοβυϊηρα [ῸΥ 

Νϑορθο θιηι5. δ] Ομ ἢ. ϑολη. 
69. σοι] σοὶ ΒοΥρ. ὙΥ̓ΓΟΠΡΊΥ. 
10. ὁμιλία] “Α4“66558". 
11. πιστὴ καὶ βέβαιος] Βέβαιος ἴῃ Αὐτὸ ΟὝΘεΙς 15. τιϑϑᾶ ὃ5. δ’ ἔθ! πη 6 

ποτ οἴνοπι ὑπδη βεβαία. ὅο Αὐἱϑῦ, Τγβ. 1017. βέβαιον ... φέλην. 
12 ἴ, ὉΠ]γ 5565 δάνδηοθθ ὕΠγ66 ΓΘ 50:5 ἴῃ ἔδγοιν οἵ Νορίο]θιητιβ Δ 41685- 

ἴηρ᾽ Πἰμ56 1 τὸ ῬΙΠοοίοίθθ, ὉΠπῸ Πγθῦ, ὑπαῦ μΠ6 πὲ ποῦ θοθ Ὀοιπηα Ὅν οὐ] 
ἴο Θηραρθ ἴῃ {π6 δχρϑαϊ!οη ἰο ΤΥοΟν (ἴον ἱ Π6 δα, Ππῖ5 ἰϑανηρ ΤΊΟν, θ6- 
ἔογϑ 1Ὁ νγὰβ ὀδρύπνοα, νγοῦἹα ΦΡΡΘΔΥ διιδρίοίοιιβ ὑὸ ῬΠ1].)}; {Ππ6 βθοομά, {πὲ} 

[6 πεᾷ ποὺ Ἰοϊηθα {πΠ6 ΟὙθοῖκα ἔγοΟἢ δὴν ΠΘΟθδδιύυ (50. ὑπῶῦ [6 γγὰϑ Πἰβ Οὐ 
μημδύθυ ο Ιθᾶνθ νη θη Π6 ὁπ ο056); πὸ {π15, {πῶὖῸ π6 πδᾷ ποὺ Ῥθοῃ ἴῃ {π6 
Πγϑύ ΘχΡϑά τ! (δη4 {που ϑουθ 1655 ΠΠ|ΞΟΙῪ Ἢ Ρὸ 11] αἸβροβϑθα ὑονγαγβ. ῬὨ1].). 

12. οὔτ᾽ ἔνορκος οὐδενὶ} “Νοίξμον δοιωιὰ ὕμ ἀπ οαίῃ 0 αὐ οἠοἤ΄. ΑΒ 
γγοῦθ ΗδΙθη᾽ 5 διιΐίουβ (οἵ, Α1]. 1188.).. ΟὐμβΘα θη ΠΥ Π6. νγὰβ δῦ ΠΡΘΡΥ τὸ 
Ιθωνθ {π6 Θχρϑαϊῖοη ὑνπθηθνθ μ6 {Πποιρ]ῦ ΡΥοροῦ, 15. Π6. τηθηθῖοηβ, ἴῃ 
ΟΥ̓οΥ ὑπῶῦ ῬὨΙΠ]ΠοοΙοίΘ5 ἸὨΙρΗὶ πού ὑΒ1ὴΚ 10 τπου θα 1016 ᾿6 πδα ΘΗ ὉΠπ|6. ΔΥΙῚΥ 
[ο γΘ ΟΣ ἸΟΙΏΘ. Κ6Π01: ὦμοσαν γὰρ τῷ Τυνδάρεω πάντες Ἕλληνες συνεξλ- 

ϑεῖν. ἐὰν ἁρπασϑῇ ἡ Ἑλένη. ΟΥ, Αἴ. 1114. ἀλλ᾽ εἴνεχ᾽ ὅρκων, οἷσπερ 
ἦν ἐνώμοτος. Ἐπιν. Τρ. ΔΑ. 393, ὥμοσαν τὸν Τυνδάρειον ὄρκον οἵ καλό- 
φρονὲες φιλύγαμοι μνηστῆρες. 

18. οὔτ᾽ ἐξ ἀνάγκης] “ΝοῸΥ οΓ᾽ ποοορϑβοϊίῃ", ΘΟ] Ρ61164 ἴο 7οΐπ {π0 οχρϑ΄. 
ΠἸΔΙ ΟΠ, ἃ5. νὰ ]1γ5565, ψῆο, ᾿οίηρ' ΠΥ 1]Π1ηρ [0 1οΐη ἴῃ π ΤΥΊΟ͵]δη ΘΧρΟ- 

ἀἰτῖοη, {δΙρη θα πηϑΠ655; ΤΡ Βοΐηρ ἀοίθοίθα ἣν πὸ ἔλειπα οἵ Ῥδ]δηηθή 5 
Ὑγ8 5. ὉΠΟΥ͂ {Π|0 ἈΘΟΘΒΒΙ οἵ γθραῖπιρ [ο ΤΟΥ. ΟἿ 102. καίτοι σὺ μὲν 
Ἀλοπῇ τὲ κἀνάγπῃ ζυγεὶς | ἔπλεις μ᾽ αὐτοῖς. ἫδΦ ἰ5. τοργοϑοῃθα [ῸΥ {Π|5 

ΤΥΙῸΚ ὈΡῚ Δ7ὰχ ἴῃ Ονϊα Μοί. ΧΠῚ, 88, “ἀοέγοοξαυϊέψιιο, βγοῦν | πηι ΐαηι Ποίο, 
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ἐμοὶ δὲ τούτων οὐδέν ἐστ᾽ ἀρνήσιμον. 
ὥστ᾽, εἴ μὲ τόξων ἐγκρατὴς αἰσϑήσεται., τὸ 
ὄλωλα καὶ σὲ προσδιαφϑερῶ ξυνών. 
ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο δεῖ σοφισϑῆναι. κλοπεὺς 
ὅπως γενήσει τῶν ἀνικήτων ὅπλων. 
ἔξοιδα, παῖ. φύσει δὲ μὴ πεφυκότα 

᾿ ἄοπεο ϑΟἸογ ον ἰδίο, 1 856 δἷδὶ ἱηιίίον, ἐϊπυϊαϊϊ δοηιπιθηία γοίοαϊξ 1 Ναμρίϊαςος 
αηϊηιὶ, υἱέαέαφιιε ἐγαωϊέ ἴῃ ΑΥμᾶ. 2 

τοῦ πρώτου στόλου] ὅς, ὦν. (80 Α]. 438. οἷον οὔ τινα Τροία στρατοῦ 
᾿δέρχϑη. Απί, 2389. πόλεως ἄνδρες.) Μαβρτ.: “πδψιο ἵη ργΐηια οἰαθ86᾽". 1. 6. 

Ε ὋΟΡ (πη) βνϑί δωροαϊέοη.", σθαι ῬΕΙΠοοίθίθα ννὰθ ρα Ἀβμοῦθ ΒΥ ὑπὸ ΟἼΘΕΙςΒ, 
ΕῸΣ ἔπθθθ ὑνουἹα 411] 6 τπηννθοοηθ ο ΓὨΙ]οούθίθϑ, οὐ ϑοοοιηῤ οἵ {ποῖγ 

ποθ οῃογοι 5 ἀθϑουύϊοπ οὗ ἴα, ΟΥ̓ 246 1. 

14. ἀρνήσιμον)] ὅο ἀκούσιμος ἴον ἀκουστὸς ΒῪ, 828, ἐξοικήσιμος ἴον 
δ᾿ ἐξοικητὸς (μα. Ὁ. 27. 

ὙΠ} τόξων ἐγκρατής) ὅς, ὦν. “7 ἡ σε δεαϊδὴ ΟΓ᾽ ἠδ δοιυ απ αὐγουυδ". 
δ ὈΘΒΟΙΣ: ἔχων τὰ τόξα. (Εα. Ο. 1022. εὐ δ᾽ ἐγκρατεῖς (αὐτῶν) φεύγουσιν. 

10. καὶ σέ] καί σε Τ. 
προσδιαφϑερῶ;] “7 μαῖ! δοδί(ος κίζον ψ γα. ΤῊ6 νοι, 5805 ῆΥ κο- 

616, ΟΟσΌΥΒ ἴῃ Ιβοον, ῬΙαύ. ῬὮ1]). Ὠΐοη. Οδ55. 
ΤΥ ΕΣ “δὴ γὴν ργοϑοησοῦ. “ἼΤΠ6 τπθύθ οἰνοππηδύθηοθ οὗ γοῦν ΘΙ ηρ' ΠΥ 

ΘΟ ΡΘΠΪΟΙ ὙὙ11]1, 1 αἀἸἰβοονουθα Ὅν ῬὨΠ])., 6 [αὐϑ] ἴο γοιι.᾽) ϑόλη. 
τ. σοφισϑῆναι) “Τὸ εοηίένυο᾽. ἄς 61: σοφίσασϑαι. 'ΤΓΠΘ Ῥαβδδῖνθ ΤΟΥ Ίη, 

οἴη {Π6 τη16616 56η56 15 ψουν οἵ ποίϊοθ. Μαίύῃ, ὃ. 495. Ρ. ἃ. Οὗ, Ατὐιϑί, 
" ΝΡ. ὅ47. Ἡοτοῦ, 1, 80. ΡΙαί. Ῥηεράν. 229 Ο, αοτρ. 497 Δ. 

κλοπεῦς]} ΟΥ, Απί, 498. 
κλοπεὺς ὅπως γενήσει) (4. ΚΝ. 406. ὅπως τὰ ... μαντεῖ᾽ ἄριστα λύ- τ Ρ 2 

Ο σόμεὲν, τοδὲ σκοπεῖν. 
19. ἔξοιδα καὶ φύσει... Ὁπ6 π|55. ντ]ρ, Κνίο. ἔξοιδα, παῖ, φύσει ... 

τῇ, γαμπα. Ηδτῦ. ΤΠ1πη4. δογέ ΝοΙκ. (1 πϑα τὰν 56 1} 10 ἀΡοῚ {Π6 βϑῖηθ Θομ ] οὔτ. 
1116 βϑτὴθ ΘΥΥΟΥ 15 ἰοαπμα ἴῃ ΕΠ. 1251. ΤΊ6 ρδυῦϊο]θ καὶ 15. αἰ τπιηϑαϊθε} 16 
μδνθ.) ἔξοιδα μὲν φύσει ... οοπ]. Βαμα, Πορνυ, (ΟΥ, 478. δυσχέρεια μὲν, 
ἔξοιδα, πολλὴ τοῦδε τοῦ φορήματος, [ὅμως δὲ .. ) ἔξοιδα δὴ ... ΘοΥηῃ, 
Ὑγ 6 τηΐρ]ῦ 4150 οοιγθοῦ ἔξοιδα τοι οὐ ἔξοιδα μέν. 

φύσει... πεφυκότα] τῦπι. Βδοοῖι, 896, τό τ᾽ ἐν χρόνῳ μακρῷ νόμιμον 
ἀεὶ φύσει τὲ πεφυκός. Ἡδοτοᾶ, 11. 88. εἰ κατὰ φύσιν ἔχει πεφυκυίας (τὰς 

τρίχας τῆς οὐρῆς). ΙΉΠΠΡΙΥ ΑἹ. 412. φύσιν γ᾽ ἄσπλαγχνος ... γεγώς. 
ΤΥ, 1064. γενοῦ μοι παῖς ἐτήτυμος γεγώς. ϑομποίά.: “ΒΥ {ΠῸ6 ἀάϊείοη οὗ 
φύσει {πὸ εἰρῃιποιίοη οἵ πεφυκότα 5. Ππϊίοα τὸ ἐπθ παίιγα! αἰβροβί ϊοι 
οὐ Νοϑορίοϊθιηιιθ. Ἐπιν, ΒάοοΙι, 890. τό τ΄ ἐν χρόνῳ μακρῷ νόμιμον ἀεὶ φύ- 

, Ὕ Ὁ ’ , - ΄ 

δὲν τε πεφυκὸς. Ἠϊρροοι. εἴ τις φύσει πέφυκεν ἀνδρεῖος. ΕῸΣ φύσει 

((. ᾳ. πρὸς φύσιν Τι. 808.) οἵ, (4. Ο, 1295. ὧν φύσει νεώτερος. Λπηΐ, 689. 
πεφυχότα... . φωνεῖν) 110. “δογη ἰὸ μίξον' δ μοὴ ἐλίηιρε᾽. ΟΥ, 88. ἔφυν 

; ; γὺρ οὐδὲν ἐκ κακῆς πράσσειν τέχνης. 1052. Αηΐ, ,ὕ20. οὔτοι συνέχϑειν, 
᾿ς ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν. (Εά. ἸΏ. 587. Ἐπι:. ΒΕ, ΤΟΥ͂: ὦ παϊ, πέφυκας πατέρα 
᾿ς σὸν στέργειν ἀεί, Ἠδϑ]. 1004. πέφυκα τ᾽ εὐσεβεῖν καὶ βούλομαι. ῬΙαί. 

Ἄγ ΠΡ. 190. ὃ δὴ πέφυκεν. Ἔρως μισεῖν. Ἰδϑοῦον. Ρ. 89 Β. ἅπαντες πλείω 
ΜᾺ πεφύκαμεν ἐξαμαρτάνειν ἢ ἢ κατορϑοῦν. ΤΊπο. ΠΠ, 45. πεφύκασί τὲ ἅπαντες 
᾿ καὶ ἐδέᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν. Ατὶδί, ΕΠ, 11. ρόπα], μᾶλλον πεφύ- 
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τοιαῦτα φωνεῖν μηδὲ τεχνᾶσϑαι κακαᾶ. 80 
ἀλλ᾽ ἡδὺ γάρ τι ατήμα τῆς νίκης λαβεῖν. 

τόλμα᾽ δίκαιοι δ᾽ αὖϑις ἐκφανούμεϑα. 

νῦν δ᾽ εἰς ἀναιδὲς ἡμέρας μέρος βραχὺ 

δός μοι σεαυτὸν, κάτα τὸν λοιπὸν χρόνον 

κέκλησο πάντων εὐσεβέστατος βροτῶν. 8 

ΝΕ. ἐγὼ μὲν οὗς ἂν τῶν λόγων ἀλγῶ κλύων, 

καμὲν πρὸς τὰς ἡδονάς. ΤΙῃ Τιαύίη ἃ ΡΘΥΒΟῚ ἴδ 5814 ἴο 06 “παΐμγα ψασίωμς 
(ον οοτηραγαίμ5) ααὦ αἰϊφιῖα". ὅο Οἷα. 

80. φωνεῖν] φρονεῖν οι: ΘΕ πα ἈΠ 1290. 
81. ἀλλ᾽ ἡδὺ γάρ τι κτῆμα τῆς νίκης λαβεῖν) ΒΌΡΡΙΥ τὸ κτῆμα Ὀδίογα 

ΤῊΣ νίκης. ΒΙΠΆΠΔΥΙΥ Ἐπαγ, Απᾶν. 181. ἐπέφϑονόν τι χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ. 
127. ἀνειμένον τι χρῆμα πρεσβυτῶν ἐ ἔφυ. 957, σοφόν τι χρῆμα τοῦ διδαξαν- 
τος βροτοὺς | λόγους ἀκούειν τῶν ἐναντίῶν πάρα. ῬΙιαπ. 306. φιλόψογον δὲ 
χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ. Τιοϑύ Δ 06 5Πο114 66] ἀϊβροβϑᾶ ἤο σῃδηρο τοὺ ἰηΐο τὸ, 
γγ6 νου] ΣΘοοιηηθη4 πὰ ἤο ΘΟΙ 516161 8150 510 Ῥαβθαρθ5 ὃ5 ὕΠπ656, Αὐὶδῦ, Δ ἢ. 
τῦ2. ἀλλ᾿ ἡδύ τοι νὴ τὸν 4, ἣν αὐλὸς παρῇ. Ἐπ᾿. Απάτοιῃ, ΕἾ. 1ὅ. ἀλλ᾽ ἡδύ 
τοι σωϑέντα μεμνῆσϑαι πόνων. ἘΠ, Π6]. 60ῦ, ἡδύ τοι μόχϑων κλύειν. 
Τὴ 5100} ραϑϑαρδ5 ὑΠ6 76 15 ΘΠ δ Θιηδ] σ μηδύϊοη οὗ ἔννο ρῃγαβοβ, ἡδὺ κτῆμα - 
λαβεῖν (ἐστὶν) ἡ νίκη; «ὐὰ ἡδὺ κτῆμα λαβεῖν τὸ τῆς νύκης. ΜΥΑΙκΘΠο]4 ἀπά 
ἘΥΐ, νΥΟΠΡῚΥ οοηπθοῦ τῆς νίκης λαβεῖν, Ρ]δοίηρ' ἃ οοτητηδ ἴον κτῆμα. 

τοι Α. Ἐς 1,. Τὰ. ὕεπ. οἷο. ΑἸά. Βυ. δια. Ὀϊηᾷ. Ηδυῦ, βομπ. τι Β. Κὶ, Τ. 
ϑογέ, τὸ γὙακ. Βιυρ. τοῖ 15 ἀοίθηδοα ὃν Αρὶΐχ δᾶ ΤΎδοῖ. 161. Βιυΐῦ {Π6 
στ ΥΘΔΠΙΏρΡ' ΤΥ ΡΟΥΠΔΡΒ 6 τι, {Π6 γϑϑαϊηρ' τοὺ Ῥϑῖηρ ἃ ὀοιηθηδύϊοη οὗ 
1Π6 ὕνγο ναγϊδπίβ τὸ ἃπᾷ τό. Οὐ Ζβοι. Ῥγοιι. 547. ἡδύ τι ϑαρσαλέαις τὸν 
μακρὸν τείνειν βίον ἐλπίσι. ϑογῆοτνι 15 σὶρ ΠΥ ἀοιθυα] 85. ὑο {π6 ρδυίϊοϊοϑ 
ἀλλὰ ... γάρ τοι. ῆα Ππᾶ ἀλλὰ ... γὰρ, πᾷ ἀλλὰ ... τοι, Βα πόνο, 1 
της, ἀλλὰ ... γάρ τοι. 

λαβεῖν λαχεῖν Ἐτῇ, Ἠδτνῦ. οοη]. Βουρῖς. ΟΥ 1844. καλὴ γὰρ ἡπίκτησις 
. κλέος ὑπέρτατον λαβεῖν. ἘΠ. 1015. προνοίας οὐδὲν ἀνϑιρώποις ἔφυ 

κέρδος λαβεῖν ἄμεινον. Ἐπιν, Απᾶγοιηθᾶ, ΕἸ, 14. εὔκλειαν ἔλαβον εἰς. Ορ- 
Ρΐδη. ΗΔ]. ΤΥ. 105. νώιης τε γλυκύδωρον ἑλεῖν κράτος. 

82. τόλμα] Νοὺ “ἀαγο᾽, Ῥπῦ “για 0 ψοιν ηυϊπαῖ ἐο οοπιρῖψ". ΟἿ, οχ 481. 
(Ἀα. 6. 184. 

δ΄... Β' ΑΙα: 9᾽1.. Μ, το ΧΕ ΠΡ: 7" Βυγρ. 
αὖϑις ἐκφανούμεϑα)] Ωα. αὖϑις αὖ (ον ὕστερον, οὐ ἀλλαχοῦ) φανού- 

μεϑα. ΟΥ̓Δ, οἡ 127. 
88. εἰς ἀναιδὲς] ὅ0. ἔργον. “ΜῸΥ ἃ 5λαριοῖο55 7οὉ οΥ ἀθοά." (ΕΔ. Ο. 516. - 

ἔργ᾽ ἀναιδῆ. Υυπᾶον ἩΓΟΠΡῚΥ {π1π]05 εἰς ἀναιδὲς 15. ραΐὺ ἴον εἰς τὸ ἀναι- 
δὲς (εἰς ἀναίδειαν). Οἷ Ἰγαν. Μεὰ. 1214, ἀλλὰ τήνδὲ γε ] λαϑοῦ βραχεῖαν 
ἡμέραν παίδων σέϑεν, [ κἄπειτα ϑρήνει. 

84, δός μοι σεαυτὸν] ΟΥ ἵν; 1117. δός μοι σεαυτὸν, μὴ τοσοῦτον ὡς 
δάκνει ὁ Αὐἱϑῦ. ΡῚ. 781. ἄκων ἐμαυτὸν τοῖς πονηροῖς ἐνεδίδουν. ΤΥ. 
ΑΔΟΙρΙ, Ν. 8. ὅ8. “δὰ 16 Πποαϊο ηιϊλί. Ιου 972. νῦν δ᾽ ἄλλοισι δοὺς οἵα. 

80, ἀλολφο “6 γοριίοεἢ, λαυο ἐμ γθριίαίϊοη οὔ, δείηρ, δα: «Θέ λο. 
80. Τηνουβοῖγ (Εα, ΕΝ. 1409. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐδᾶν ἔσϑ᾽ ἃ μηδὲ δρᾶν καλόν. 
κλύων] “Ποαγίη γϑρονίοα οὐ πιο". ΟἿ, 607. ὁ πάντ᾽ ἀκούων αἰσχρὰ 

καὶ λωβηήτ᾽ ἔπη. 



ΦΙΔΟΚΤΗΤΗΣ. Ε,). 

“Δαερτίου παῖ, τούσδε καὶ πράσσειν στυγῶ" 
ἔφυν γὰρ οὐδὲν ἐκ τέχνης πράσσειν κακῆς, 
οὔτ᾽ αὐτὸς οὔϑ'᾽, ὥς φασιν, οὐχκφύσας ἐμέ. 
3 3 ΟὟ Ἁ , Ἁ ᾿, Ἅ..Ὲ 

ἀλλ᾽ εἴμ ἕτοιμος πρὸς βίαν τὸν ἀνδρο΄ ἀγειν 90 
ἢ ᾿ , " 2 δ ἀρ δι ἐν ᾿ 

καὶ μὴ δόλοισιν᾽ οὐ γὰρ ἐξ ἑνὸς ποδὸς 

87, Μαερτίου παῖ] Βοβίάθθ {π6 ἀθὰ8] ἔοση “αέρτης, ἴοππᾷ ἴπ ἩοΙΊΘΥ, 
{πὸ Τυαρθαϊδηβ πι586 4150 ἃ ἸΟΠΡῸ οπ6 “αέρτιος (Ρ]ι. 87. 417. 628, 1851.), 
δη 6 {Ππ6 οοπύγϑοίθα ομθ “άρτιος (ΡΠ. 401. 1260. ΑἹ. 1.). Δαέρτιος ΒΟΥΘΥ 6. 
ΠΘΥΘΥ ΟΟΟΌΪΒ ἴῃ {πΠ6 ποῖη. ΒυυρΡΘ5 ὨΘΘΑΙΘΒΒΙΥ οοΥὐγθοῦβ Πούο ὦ “αρτέου παῖ, 
ἂ5 ἴῃ 1286: ὁ “αρτίου παῖς. Α4].1. ὦ παῖ Μαρτίου. 

τούσδε] τοὺς δὲ Βαΐέπι. Ἡΐοστα. ἘΓατς, βοόμῃ. ὙΥΥΟΩΡΊΥ, 1 Βίας, ΟΕ ΡΗ͂590.: 
τὴν δὲ τέρψιν, ἣν Ι τὠμῷ δέδωσι πατρὶ, τήνδ᾽ αὐτὴ λάβοι. 28. ὅστις 
ἦν [ ϑακῶν ἀταρβὴς τῆς ϑέας, δδ᾽ ἂν λέγοι. Αηΐ, 468. ὅστις γὰρ ἐν 
πολλοῖσιν, ὡς ἐγὼ, κακοῖς | ζῆ, πῶς ὅδ᾽ οὐχὶ κατϑανὼν κέρδος φέρει; 
018 ἢ ΕἸ. 441 ἔς Ἐπ᾿. Τρ. Τ', 420. γνώμα δ᾽ οἷς μενέκαιρος ὄλβου, τοῖς δ᾽ 
εἰς μέσον ἥκει. 860 ὙγΥαπᾶ. 

πράσσειν) “10 φανγν οἱ", τ. πράσσων, 85 κλύων. 
88. ἔφυν ... πράσσειν" Οὐ 19. 10, νικῶν ... χρήξων (χρήξειν 9) 

ἔφυν. Απί, 688, σοῦ δ᾽ οὖν πέφυκα πάντα προσκοπεὶν οἴο. 
ἐκ τέχνης πράσσειν κακῆς] (ΒΕ. ΕΒ. 648. δρῶντα ... κακῶς ... τοὐμὸν 

σὺν τέχνῃ κακῇ. 
κακῆς} κακὰ Υ.. ὕοη. Τῇ δὴν ομϑηρθ ὙΘΥΘ ΠΘΟΘρϑαΎ, 1 σου] γὙϑίμον 

οογγϑοῦ κακόν. 
89. οὔτ᾽ αὐτὸς, οὔϑ᾽ ...] Νϑοιθ ΘΟΙΠΡΑΓΘ5 (Εα, Ἐ. ὅ87. Εα. 6. 402͵ 

: ΡΙαῦ. Ῥτού. Ρ. 8248. ᾿κολάξομεν τὸν ἀδικοῦντα, ἵνα μὴ αὖϑις ἀδικήσῃ μήτε 
αὐτὸς μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασϑέντα. 

ὥς φασιν] Τα 1]. ε΄. 812. ΑΘΕΏ1Π|65. 15 τορυθβθη θα ἃ8 βαιγίηρ᾽: ἐχϑρὸς γάρ 
μοι κεῖνος ὅμως ᾿Αἴδαο πύλῃσιν, [ ὅς χ᾽ ἕτερον κεύϑησι ἐνὶ φρεσὶν, ἄλλο 
δὲ βάξζῃ. ΟἿ, Ἐπ᾿. ΤρΡΗ. Α. 926. 

δὐκφύσας Α. Β.1Τ.. Τ. ὁ φύσας Κ΄. 
90. ἑτοῖμος ἘΠῚ, ΒΕΙΡΊΚ. 

91. καὶ μὴ] Ῥουπαρ5 ἀλλ᾽ οὐ. 
δόλοισιν] ΟΥ̓́, 1228. 1282. (Ε4. Εν. 900. πότερα δόλοισιν ...; {π6 51 ὩΡΊ]ΠΑΥ 

'δόλῳ ΘΟ Β ΠΟΙ 10: 101. 948. οίο. 

μὴ δόλοισιν] 9. μὴ ᾽ν δόλοισιν. ΟἿ, 102. 
οὐ γὰρ ... χειρώσεται)] Νάποῖς {πΐη]κ5. Κορ. νγοῦἹα Παγαϊγ πᾶν ρμαΐ 

{πΠ6568 ἀΥΜΟΘΩΝΗ 6π6 τποὰτῃ οὗ ΔΟΙΠΠ65᾽ 50. Μουθονοῦν ἴοι ἑνὸς Π6 Υϑα αΐγο5 
ἑτέρου. 

ἐξ ἑνὸς ποδός] “Βῳ πιοαης οἔ 916 ἴοι, τοἴε οπῖψ ὁπ οί (Λΐ8 βοιιπά 
᾿ 9η6).᾽ ΟἹ: ἤγουν χωλὸς ὦν. ΟἿἃ, 88. ἐκ τέχνης κακῆς. ὅθ8, ἐκ βίας .. . ἢ 

ζόγοις. 1710. πλὴν ἐξ ὠκυβόλων εἴ ποτε τόξων ον αἀνύσειε γαστρὶ φορ- 
βάν. ΟΥ, 1268. ἐκ λόγων] καλῶν ... κακῶς ἔπραξα. Τὰ, 876. βέβηκε ψς 
ἐξ ἀκινήτου ποδός. 1108. τήν γὲ δράσασαν τάδε | χειρώσομαι κἀκ τῶνδε͵ 
(ΕΔ. Ο. 848. οὔκουν ποτ᾽ ἐκ τούτοιν .)ὲ μὴ σχήπτροιν ποτὲ ᾿ ὁδοιπορήσῃς. 

“486. ὙΠθοον. ὙΙΙ, 6. ὃς ἐκ ποδὸς ἄνυε κράναν. ἘΠ. 466. ἐξ ὑπερτέρας 
χερὺς] ἐχϑροῖσιν δ ἐπεμβῆναι. Ἐπ᾿. Μεᾶ. 212, οἵ δ᾽ ἀφ᾽ ἡσύχου πο- 
δὸς δύσκλειαν. ἐκτήσαντο καὶ ῥᾳϑυμίαν. ΖΒ οι. Δρ, 819. οὐκέτ᾽ ἐξ ἐλευ- 
ϑέρου δέρης ἀποιμώζουσι φιλτάτων μόρον. Τὰ ΡΟ] 5 “ῆμ. Ἐτ. ΥἹ. ὥσπερ 

ἁγαϑοὶ δρομῆς ἰ ἐκ δέκα ποδῶν ἥρει λέγων τοὺς δήτορας. ΜΔΉΝ.. 8. ὅ14. 



φῷ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

ἡμᾶς τοσούσδε πρὸς βία χειρώσεται. 
πεμφϑείς γε μέντοι σοὶ ξυνεργάτης ὁ ὀκνῶ 
προδότης καλεῖσϑαι᾽ βούλομαι δ᾽, ἄναξ, καλῶς 
δρῶν ἐξαμαρτεῖν μᾶλλον ἢ νικᾶν κακῶς. ρῦ 

Ο4. ἐσϑλοῦ πατρὸς. παῖ. καὐτὸς ὧν νέος ποτὲ 
γλῶσσαν μὲν ἀργὸν. χεῖρα δ᾽ εἶχον ἐργάτιν᾽ 
νῦν δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἐξιὼν ὁρῶ βροτοῖς 
τὴν γλῶσσαν, οὐχὶ τἄργα. πάνϑ'᾽ ἡγουμένην. 

ΝΕ. τί οὖν μ᾽ ἄνωγας ἄλλο πλὴν ψευδῇ λέγειν ; ἘΠ ΠῚ 
Ο.4. λέγω σ᾽ ἐγὼ δόλῳ Φιλοχτήτην λαβεῖν. 

92, τοσούσδε] “0 πιαημψ". ΕῸΥ Νοορύ, Κπον {πὸ}, αἰθου 0Π6 ἀδραγύαι!θ - 
οὗ 1Πγ55865, ὕπ6 5ῃ10᾽5 οὐϑὺν ὑγοῦ]α οοηθ. ΠΡΡΙΥ ὄντας. 

, 94. καλῶς δρῶν] ““οἰΐηφ μρτῖρσλιψ". Οἷν ἘΠ]. 1089. εὖ λέγουσαν ἐξαμαρ- 
τανειν. 

9. ἐξαμαρτεῖν) “70 ηιέδοανγ ν᾽. ὅ6Π01: ἀποτυχεῖν. ΟἿ, οῃ ΕἸ, 1207. 
ἢ νικᾶν κακῶς} ϑΌΡΡΙΥ δρῶν. 
96. παῖ, καὐτὸς] παῖ αὐτὸς δυϊά. ν, γλῶσσαν. ΔΥΠΘπθΟ παῖς, αὐτὸς 

ΒΌΓΡΟ5. 
97. Οἱ. ΖἜ50}ι. ϑθρί. δ84. ἀνὴρ ἄκομπος, χεὶρ δ᾽ ὁρᾷ τὸ δράσιμον. 411. 

αἰσχρῶν γὰρ ἀργὸς, μὴ κακὸς δ᾽ εἶναι φιλεῖ. 
ἄργόν σα]. δηα δια, ν. γλῶσσαν. ἀργὴν Ἐ', ΒΚ. οι. Επδι. Ρ. 480, 26. 

119, 117. ᾿ΑΔργὸς 15 οπ6 οὗ πο86 ποῦη5 ὑπεῶῦ ἴῃ Αὐθο αὐθοὶς μδ5. πὸ [ΘΙ ] ηἿ η6 
του ϊηεὐϊο. ΟΥ. οῃ Αὐἱϑῦ, ΝῸΡ. ὅ8. ὅὃο βέβαιος ΤΙ]. 

,ἐργάτιν] ἐργάτην. ᾿' ἐργάνην ὁ0η]. ΒΙοιἵ, δα Ῥύοπι, 470. μνήμην ϑ'᾽, 
ἁπάντων μουσομήτορ᾽ ἐργάνην (81. ἐργάτιν), 6011. αν. Δηᾶτγ, 100ὅ. ἐργάναν 
(ὀργάναν νι]5.) χέρα. ΟἿ, Τύὰ, 124, ἐργάνην (νιῖρ, ἐργάτιν). 

98. εἰς ἔλεγχον ἐξιών] “Οοηιΐηρ ἐο ἰλ6 ργοοῦ". ὅ'6Π0Ὸ]: εἰς πεῖραν τῶν 
πραγμάτων. (4. Ο.. 1997. μολὼν εἰς ἔλεγχον. 8384. Ἐν. 92, γένος γὰρ εἰς 
ἔλεγχον ἐξιὸν καλὸν (λόγων Ὁ") εἴθ. 1ὰπν, ΑΙο. 6ὅ0, ἔδειξας εἰς ἔλεγχον 
ἐξελϑών. Ἐπιν. Ὁῖοῦ, Ἐπ. 106, 8. λόγων ματαίων εἰς ἅμιλλαν ἐξιών. 

ὁρῶ βροτοῖς} βροτοῖς ὁρῶ 15. 
90. ἡγουμένην] «ιν οοίϊης, ἰαϊοίριᾳ λ6 ἰοαὰ ἴηι". ὅθ101:; προηγουμένην 

εἰς ἅπαντα, ἀνύουσαν. 
100. τί οὖν μ᾽ ἄνωγας] τί μ᾽ οὖν ἄνωγας δῇ ἃἷς. Τυνῖ, Βιχρ, Νοῖς, Ρουβ. δῇ 

Ῥπο. ὅ92. Μοηῖϊ. κα ΠΙρΡΡ. 970. Ῥούβοη ἃ η4 οὐποὺ 5. νιν ποσὺ γθάβοη ΟΡ] θοῦ 
[ὁ {π6 Βἰδαίιι5 ἴῃ τί οὖν. ΟἿ 1838. 168. 917. ΔΑ]. 818. Τὰ, 1908. .Ζἤβοῖι. Εππη. 

909. τί οὖν μ᾽ ἄνωγας τῇδ᾽ ἐφυμνῆσαι χϑονί; δορῦ, 208, 704, Ῥοιδ. 787. 
ΒΌΡΡΙ. 500, Τδπν, ῬΒορη. 878. ΟἿ ΒΙ]οχΐ, δᾶ. δερύ. 195. ΤῊῺΘ ὁοΡΥ ΘΟ] τί 
δῆτ᾽ ἄνωγας μ᾽ (ἀ5. ἴῃ ὅ4.) 15. οὈνίοιιβ, θα ααῦ6. πηπθοόθβθαυγ. ὧτι, ὁτιοῦν 
ἄνωχϑίέ μ᾽ ἄλλο ἐν Β680]; ὃ ϑέλεις κέλευε πλὴν τοῦ ψεύδεσϑιαι. ; 

101. λέγω σ᾽ ἐγὼ δόλῳ ...] “1 δἱὰ γοιι εἰο.᾽ Οἵ, οα. (Β4. Ο, 840. “τ 
χαλᾶν σοι. ΑἼ. 1047. (Εα. Κα. 860. Βοίπο οοῃ]: λέγω δόλῳ σε τὸν Φιλ.. 
Βαγροδ: λέγω σέ γ᾽ ἐν δόλῳ (οὐ λέγω σὲ δεῖν δόλῳ) ... μι, λέγω σε δεῖ 
δόλῳ... Οὐ λέγων δόλῳ σε δεῖν... Βα 1 βΒαβρθοῦ Π6 ἔχτιθ τρεύπην 
5. ἔγωγέ σ᾽ (50. ἄνωγα) ἐν δόλῳ ... ΟΥ ἄνωγά σ᾽ ἐν δόλῳ ... Ληᾷᾶ {Π|5 15 
ὁοηἢγιπϑα θγ ψνπδὺ [Ὁ]Πονν5, τύ δ᾽ ἐν δόλῳ δεῖ οὔο. ΤΠ6. ὀομμη0 1 ΥΘΘ Πρ; 
δ ΟἾΪΥ ππρᾶπ: 7 8αν. ἐλαί γος παυθ ἑαΐδόη οἴο. ΟὔΒοῦνΘ ὑπ δΌβθμοο οἵ ἐπ 

ΟΕΘΒΙ118, 8ἃ8Β ἴῃ ν, 270. 1869. οίο. 
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ΝΕ. τί δ᾽ ἐν δόλῳ δεῖ μᾶλλον ἢ πείσαντ᾽ ἄγειν ; 
ΟΖ. οὐ μὴ πίϑηται" πρὸς βίαν δ᾽ οὐκ ἂν λάβοις. 
ΝΕ. οὕτως ἔχει τι δεινὸν ἰσχύος κράτος ; 

ΟΖ. ἰούς γ᾽ ἀφύκτους καὶ προπέμποντας φόνον. ΝΟ τ 
ΝΕ. οὐκ ἄρ᾽ ἐκείνῳ ᾽στ᾽ οὐδὲ προσμῖξαι ϑρασύ; 

λαβεῖν] Φιι. ἄγειν, ἃ5 ἰπ 102. Βα 108, οὐκ ἂν λάβοις. 
102. ἐν δόλῳ] δῃν ἐνοαοΐονψ. ὅο 1898. ἐν λόγοις. Μδνκ Ἐν. ΧΙΥ͂. 1, 

αὐτὸν ἐν δόλῳ Ἀρατήσαντες. ΟἿὮἁ οἱ 60. 
108. οὐ μὴ πίϑηται) “6 τοἱϊ πουον' οοπιρῖψ". ΟἿ, 418, οὐ μὴ ϑαάνωσι. 

ΤΥ, 1190. οὐ μὴ λάβω. ΜΑΊΠΙ. 8. 570. : 
πίϑηται] πείϑ'ηται Ἐ". Τι. με. Πὶ, ργ. 
λάβοις] λάβεις Β. ἄγοις ἨΔ]. Ωι, οὐκ ἂν σφ ̓  ἄγοις. Οὐ οὔ τὰν ἄγοις. 
104. οὕτως ἔχει τι δεινὸν... :] ΟΕ, Αὐῖϑῦ. Αν. 68. οὕτως τι δεινὸν οὐδὲ 

κάλλιον λέγειν; Αὐἰδῦ. ΒῪ. 620. οὕτως ΤΕ τἀπόρρητα δρᾶν ἐστι ἕλει (ἐστ᾽ 
ἐπιμελές). ΑἸοχῖ5. Αἴμθη. 16 Α. οὕτω τι ταἀλλότρι᾽ ἐσθίειν ἐστὶ γλυχύ. 
Μροηδϑμπα. Ρ. 91 Μ. οὕτω τι. πρᾶγμ᾽ ἔστ᾽ ἐπίπονον τὸ προσδοχᾶν. ῬΟΒΙΟΙΡΡ. 
δύο. ΕἼον. 99, 29. οὕτω τι πολύπονόν (Ὁ) ἐστιν ἡ λύπη κακόν. Απθρῃδῃ, 
Αἰπρθη. 2990 Β. οὕτως ἔσϑ᾽ (τι Μοῖη.) ἅγιον παντελῶς τὸ ϑηρίον. Χροῃ. Ογτ. 

,.Υ.1.94. οὕτω δεινός τις ἔρως αὐταῖς ἄρχεσθαι. Ἐπιν. Τοη. 1410. λέγ᾽, ὡς 

ἔχει τι δεινὸν ἡ τόλμη γέ σου. Θιε. οὕτως ἐκείνῳ δεινὸν ...;} Οὐ οὕτως 
τι δεινὸν ἰσχύος τρέφει (ΟἹ. ἔχει) ϑράσος:; 

τιν ΔΤ να] 5} τ ΒΒ. Υ Ῥατδ: 
ἰσχύος ϑραάσος) “Οοηάεσηοο οὐ" εἰγϑησίλ᾽, οὐ “Οοηβάδησο ἴῃ ἢ οἰροηφίδ". 

ΟἿ, ΕἸ. 995. Ποεᾶ ἐσχύος κράτος. ΟἿ, ὅ94, πρὸς ἰσχύος κράτος. Νάποϊκ 
ῬΙΟΡΟΒΘΒ {πΘ ΒΘ Π6. ΘΟΙΓΘΟΙΟΩ, ΜὙΠ0 ὉΜΠΏΗΚΒ ϑράσος οὔθ ἔγοια ϑρασὺ 100. 

106. ἰοὺς ἀφύκτους]} Ταῖπον ἰούς γ᾽ ἀφύκτους, ν᾿ θῖν ΤΟΎ 6 8150 8 πα 
Μείη. (Δ π8]. βοριι. ρ. 388.) σου] ργθίου. ΟἿ, οι 106, 1290. Ῥουπαρ5 {π6 γ᾽ 

ἴῃ {π6 ποχῦ ν. Ὀθϊοηρβ μου: οἵ, οα 106. ΟἿ Τύϑοῖ. 365. ἄφυκτα ... βέλη. 
παν, Μεα. 686. ἄφυκτον οἰστόν. 

ἰούς] “Αγτοιυβ᾽. ΟἿ, 160. Τύὴ, δ67. 514. 
προπέμποντας φόνον] “δεαϊΐηρ ἤονιλι δἰαμρλίον᾽. 
106. οὐκ ἀρ᾿᾽ ΔΑ. Β. 1.. Τ. οὐκ ἄρ᾽ Κα. οὐκοῦν Ἐ. νη. οὔ τὰρ᾽ 

᾿ΕΠΒ]. δα (Βα. Ὁ, 408. ΔΥΤΟΠΡΊΥ. Οὗ 114, δπᾶ οχ Α]. 1238. οὐκ ἄρ᾽ χαι- 
οἷς ἄνδρες εἰσὶ “πλὴν ὅδε; Αὐἱδϑῦ, Αν. 91. οὐκ ἄρ᾽ ἀφῆκας; ΤᾺ. 8. οὐδ᾽ 

αρ᾽ ὁρᾶν δεῖ μ΄; Νρ. 1252, Ἐπ]. 462. 6712, Τμποΐδη, Υ. Α. 27, οὐδὲ ἡμεῖς 
ἀρά ἐσμέν τινες; Τυϑηβιαίθ: “76 ἴδ ποὲέ ἰλΐοπ δαίδ ουθη 10 ἀρργοαοὶ ἠΐηι 

β6Β01: οὐκοῦν οὐδὲ προσελϑεῖν αὐτῷ εὐϑϑαρσές ἔστι καὶ ἀσφαλές. 
ἐκείνῳ γ᾽ οὐδὲ ...:]} ΒοΡρκ ΘΟΩΪ: ἐκείνῳ. καὶ τὸ. ἐξ; Βροεᾶ ἐκείνῳ ᾿στ᾽ 

οὐδὲ ...; ὍΕ 9 ΕΠ, 809. πολλή ᾿στ᾽ (γ᾽ οΥ τ᾽ 81.) ἀπδδηνιῆι (Εα. Ο. 293. 1ὲ 
πᾶν 6 {πῶ γ᾽ σαπιθ ἔγοπι Ργθο. ν. (8886. ποΐθ). ΟΥ̓ ρϑυϊιὰρ5 ἐκείνω τἀνδρὶ 
(ον. τὠνδρὶ), οὐ ἐκείνῳ δῆτα ...; 

οὐδέ] οὔτι 1.. οὐδὲ {π6 γοϑῦ δῃᾷ 560]. ΟἿ, Απί. 81, 
προσμῖξαι 1,.. προσμέξαι Δ. Τ΄, νυ]ρ. “70 ἀρργοαοΐ". ΟἿ, ΤΊδοΙ. 821. 

ἴδ᾽ οἷον προσέμιξεν ... τοὔπος ... ἡμῖν. Ἐν. Τῆς, 10ῦ, συνέμιξεν τῷ 
κινάδει. 

ϑρασὺ) γρ. βραχὺ 1΄. βαρὺ 15. 1. 6. “« ἐπίηφ ο ὅδ ἄοηο τοῖε7ῖ ἐοηβάφηοο", 
ΠΩ 50. “5αὐδ᾽, 5001: ἀσφαλές. ΟἹ. Τ: ϑρασέως. ΟἿ, (Β 4, Ο, 41. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
ἐμοί τοι τοὐξανιστάναι [σ᾽ ἐξ.}] πόλεως 1 δέχ᾽ ἐστὶ ϑάρσος, πρίν γ᾽ 
γα π ου οχρ]αῖηβ ϑρασὺ 765 ἴῃ φεα Παμοῖα οοπδρίομα δαὶ". ΤΉΘΥ ΘΟΙΏΡΑΓΘ 
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Ο4. οὐ. μὴ δόλῳ λαϑόντα γ᾽, ὡς ἐγὼ λέγω. 
ΝΕ. οὐκ αἰσχρὸν ἡγεῖ δῆτα τὰ ψευδῆ λέγειν ; 
0.4. οὔκ. εἰ τὸ σωϑῆναί γε τὸ ψεῦδος φέρει. 
ΝΕ. πῶς οὖν βλέπων τις ταῦτα τολμήσει λακεῖν ; 110 
ΟΖ. ὅταν τι δρᾷς ἐς κέρδος, οὐκ ὀκνεῖν πρέπει. 
ΝΕ. κέρδος δ᾽ ἐμοὶ τί τοῦτον ἐς Τροίαν μολεῖν ; 
ΟΖ. αἱρεῖ τὰ τόξα ταῦτα τὴν Τροίαν μόνα. ἀδατς 
ΝΕ. οὐκ ἀρ ὁ πέρσων σφ΄. ὡς ἐφάσκετ΄. εἴμ᾽ ἐγώ; 

1. κ΄. 328. μᾶλλον ϑαλπωρὴ καὶ ϑαρσαλεώτερον ἔσται. Ῥιμᾶ. Ν. ὙΙ1. Τά 
ϑρασύ μοι τόδ᾽ εἰπεῖν. Χρι, Ἠϊδύ. αν. ΥἹ. ὅ, 83. καὶ τὸ μὲν μὴ πρὸς τὴν 
πόλιν προσβαλεῖν ἂν ἔτι αὐτοὺς ἤδη τι ἐδόκει ϑαρραλεώτερον εἶναι, 
Ῥ]5.. Τύϑ οι: Ρ. 198 Β. ἡγούμεϑα δεινὰ μὲν εἶναι, ἃ καὶ δέος παρέχει, ϑαρ- 
ραλέα δὲ, ἃ μὴ δέος παρέχει. ὅποι] ν6 οοΥγϑοῦ πάρα “ἰΐ ἰς ροϑείδιο᾽ Ὁ 
Α νου ἴῃ {Π0 ΟἹ. Φουχῃ. Υ. 857. ρύόροβοβ ϑύρα.. 

101: οὔ; μὴ δύλῳ....}. Νο, ποῖ μεγιῖθ 85. 016 ἰαἶδο λΐη ὃν οΥαβ, ἄσῖ α(- 
ὀλθδος ΟἿ, ΤΊΔΟΙ. ὅ98. ὡς οὐδ᾽... ἔχοις ἂν γνῶμα, μὴ πειρωμένη. κι. οἵ, 
μὴ ᾽ν δόλω (102}.)... πάγοις οὐ μὴν δόλῳ. 

λαβόντα] ϑ'΄ατοὶν υοηρ, Βοϑαά λαϑοντα (86. προσμῖξαι). ν 
108. δῆτα τὰ ψευδὴ Δ. Β. Τ΄ ΑἸ. οἰο. δὴ τάδε ψευδῆ Ιζ. 1,. (δὴ 5ιιρτ. 

ἴῃ 1.) δὴ τὰ ψευδὴ Μ. δῆτα δὲ ψευδῆ Ῥαν. 410. δῆτα τὸ ψευδῆ ιν. 
Βυ. Εν. Ἡδνῦ. Βοος. ““Προίθ ἔογ᾽δϑ56᾽᾽, βᾶγϑβ θιηᾶ.. Οὗ οπ (Ε, Ο. 808. ΑθονΘ 

100. πλὴν ψευδῆ (ἰοῦ τὰ) λέγειν. Εν. 828. καλὸν μὲν οὖν οὔκ ἐστι 
τὰ (τὸ Ὁ) ψευδῆ λέγειν, ΟἸεούθιοη. του. ΧΙ, 1ὅ. ψευδῆ δὲ τοῖς ἐσϑλοῖ- 
σιν οὐ πρέπει λέγειν. Αμδογθοι ΘΟ, ΧΙ. τὰ (τὸ Βν.) τερπνὰ παίζειν. 
Κ6Π01. Απὶ. 893, δεινὸν τοῦτό ἐστι, τὸ ψευδῆ ὑπονοεῖν. 

110. πῶς ... βλέπων;]) “ Ἡσιῇ ἐὸν τοῦ Τιαῦ. “ψιο υκἶί, χα Γγοη 6 Ὁ 
ΟΥὮ, Α1]. 462. ΣΣ 890. 89ὅ. ΤΥ. 886. ΡῚ. 434͵ 

λαλεῖν ντ]ρ. λακεῖν (κι απο [ο 1 οη ἃ Β]ο.) 1,. βαλεῖν. λακεῖν Ἡοτνν. 
Ἡχ, Οὐ. Ρ. 88. Νϑιοῖς, Ὀ1πᾶ. Ωτι. ̓ χβαλεῖν “(0 κι)», οΥ χανεῖν, ΟΥ̓́ΤΔΙΠΘΥ 
λακεῖν. ΟἿ, Απί. 1094. μή πώ ποτ᾽ αὐτὸν ψεῦδος ἐς πόλιν λακεῖν. ΤΥ. 824. 

111. εὔὐρνδι. ΒΒ. ΕἸ πἸς, 1... οὐδ᾽ τὸ γῃ. ἐς ΑἹά. Βυ. Ῥ1μά. οἵα. πρὸς Β. Ὁ) 
ΗΝ. Τ. ῬοΥπδρ5 υἸρ.]γ, ἃ5. να Ππά πρὸς ὀργὴν, πρὸς εὐσέβειαν, οἴ. ὅ0 
ῬΙαΐ. αογΡ. ν. 02 ''. ψεύδεσθαι πρὸς τὸ χρειῶδες. Βιΐ οὗ, ΑΥδῦ, Αν. 808. 
εἰς εὐτέλειαν χηνὶ συγγεγραμμένῳ. ΕΓ, ῬΠοη: 400. ἀλλ᾽ εἰς τὸ κέρδος 
παρὰ φύσιν δουλευτέον. Πρρ. 970. ἀσιτεῖν εἰς ἀπόστασιν βίου. ὅ0 εἰς 
εὐσέβειαν, εἰς κάλλος, εἰς τάχος, οἷο, Τυδηϑὶαίθ: “εὐἱΐδ α υἵουυ 10. φαϊη. 

Α 51πΏ118} βοιῃψ ποθὴ ΠΟ]ονν 1388, ΕἸ. 61. δοκῶ μὲν, οὐδὲν ῥῆμα σὺν εὐ ψις 
κακόν. Του, ῬΊοσμι. 1Π1. 2. “Νοη ρεῖοί υαπϊίαί5 0. Ἰἤϊπμηιο, εἴμεηι οὗ Ὑὑδηι᾽ 
Νοῦ {πῶὸ {Ππ|5,. σῶν ναπῆον, τννῶβ ὑπὸ ορϊηΐοη οὐ οἷ Ῥοοῦ, ψ|ιὸ τὐμιοτ 
{πο οιιρῖς ἃ5 Πορῖοα Ομ. 8ῦ2. μὴ κακὰ κερδαίνειν" κακὰ κέρδεα σ᾽ ἅτησιν. 

119. δέ μοι Α. ΑἸΙᾶ, Ηδγηι. Υυμᾶ. δ᾽ ἐμοὶ Β. Κ. 1,.. ΒΚ. Τ΄ Βκε. Ὠϊπᾶ. 
Ομ --Ἐΐ Ε΄. -ἐς 186. γϑβϑὲ 1 η6, 

μολεῖν] βαλεῖν Ν6ῃ. 
118, αἷρεῖ!] ΣΖαβο, αὐ (ἡοδέϊποα ἰο ἰαμε᾽. ὃ. ΖΒ0Π, Δρ. 124. αἵρεῖϊ 

Πριάμου πόλιν ἄδε κέλευϑος. Ἡδοτοῦ. ΥἹ. 88. μαϑεῖν δὲ αὐτὸς οὕτω. 
ὅτι οὐκ αἱρέει τὸ Ἄργος. Δυϊδὺ, Εᾳ. 191. ἀπόλλυται. 180. 1719. ΤΊιο μυυμδ νδ' 
15. οἴοη τι564. ποῦ ΟἾΪΥ [ῸΥ {πὸ ραϑύὺ θα ἴῸγ ὉΠ6 {π|π16. 

114, οὐκ ἄρ᾽ ...:] οὔ τἄρ᾽ ΕἸμ5]. δα (Ε4. Ο. 408. Οἵ, 106. «πᾷ οπ Α΄. 
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ΟΖ. οὔτ᾽ ἂν σὺ κείνων χωρὶς οὔτ᾽ ἐκεῖνα σοῦ. 110 
ΤΥΝ ΔΝ ᾽ὕ ΠΣ , ἔς ἡ 

ΝΕ. ϑηρατέ ἂν γίγνοιτ᾽ ἂν, εἴπερ ὡδ᾽ ἔχει. 
ΟΖ. ὡς τοῦτό γ᾽ ἔρξας δύο φέρει δωρήματα... 
ΝΕ. ποίω; μαϑὼν γὰρ οὐκ ἂν ἀρνοίμην τὸ δρᾶν. 
ΟΖ. σοφός τ᾽ ἂν αὑτὸς κἀγαϑὸς κεκλῇ᾽ ἅμα. 

1298. ὕΠηυ5865 πε ἀθοϊαυθα ἀῦρονθ ὈγΥ {πῶῦ Νρορῦ. νγὰβ ἀθϑύϊηθα το θὈ6 {Π6 
“οαρύαγου οἵ ΤΥΟΥ. 

γ᾽ 84α. Α. Κα. ΑἸά. Ἡδε. Υυπα, οἴω. Β. Τ,. Μ. Η. Τ' θιπα. Ηϑιί. όοδη. 

Βρὶς. Βοδᾶ σφ᾽ «ἰ{᾽. ΟἿ 200. ᾧ λέγεται | χρῆναί σφ᾽ ὑπὸ τῶνδε δαμῆ- 
ναι. 1 Πμᾶ ]»γῦρθ5. ΡΥΟΡΟΒΘ5. ὕΠ6 βϑϊηθ δἰξθυδύϊοῃ. 

Σ ἐφάσκετ᾽) ἔφασκες (γρ. ἐφάσκετ᾽) Ε΄, “76 φαἰά". ἍΥΊΘα γοὰ το ]κς πιδ 
ἔγομιὶ ὅΟυΥΟβ, 

110. οὔτ᾽ ἂν σὺ ...] ΒΌΡΡΙΥ πέρσειας. 
116. ϑηρατέα Δ. Β. Κι. 1Τι. Μ. ΒΕ. Ηδι]. οι. ΑΙ4. ϑηρατέ᾽ οὖν Τ΄ Ὠιπᾶ, 

γγυμα. Ἠδυῦ. ὅομη. ϑηρατέα γοῦν Υ. οι. ϑηρατέ᾽ ἂν ἘΠΠ5]. ἴῃ Μιι5. 
. Οὐ, Ἴ᾿ 1. Ρ. 40. Ἡ όταν. ΒΟΥΡ. δϑγέ, Βα {πὸ οὖν 5θθηὶ τϑαυῖθα, Νϑποῖς 

ΟΠ ]θοῖς ἰο οὖν, ἅμα ΡῬΙΟρΟβῸ5 ἰο γτοαᾶ: γέγνοιτ᾽ ἂν, εἶπερ ὧδ᾽ ἔχει, ϑηρα- 
τέα. ΟἹ: δυνατὴ ληφϑῆναι, ἤγουν ἡ Τροία. ΜΥτΟΙρΊνΥ. 

γίγνοιτ᾽ Α. Β. Κι 1. Ηδ}]. γένοιτ᾽ (γρ. γίγνοιτο) Ἐ-. γένοιτ᾽ Τ᾿ ὕοη. 
ὙΠΟ Ἰαδῦ 5θθ πὴ ἤο 1ὴη6 ῬΓΘΙΘ 80]6. 

111. ὡς ...] “Κποιυ ἐμαὶ, ὃς ἀδοιυ δα ἱλμαὶ ...; ΟἿ, 815. (Εἅ. Ο. 861. ὡς 
τοῦτο νῦν πεπράξεται. ΑἹ. 89. ὡς ἔστιν ἀνδρὸς τοῦδε τἄργα ταῦτα σοι. 
Ἐπι. Μορά. ὅ96. ὡς οὐ κρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα. Ῥίιωη. 727. ὡς 
οὐ καϑέξω τειχέων εἴσω στρατόν. Ηθο. 400, ὡς τῆσδ᾽ ἑκοῦσα παιδὸς 
οὐ μεϑήσομαι. Απᾶτν, 254, ὡς τοῦτ᾽ ἄραρε... ὕβϑ. ὡς τήνδ᾽ ἀπάξεις 
οὔποτ᾽ ἐξ ἐμῆς χερός. Αὐἱδί. Πγ5. 82. ὡς ἔστ᾽ ἐν ἡμῖν τῆς πόλεως τὰ 

. πράγματα. 1018. ὡς ἐγὼ μισῶν γυναῖκας οὐδέποτε παύσομαι. ΜΙ, 
8. 6028, ὅ. Εοτν ἔμυῦμθν ᾿ηδύϑηοοβ ν, Ε]η15]. 8 Μαά. 1, 1. 

τοῦτό γ᾽ ἔρξας) Φιι. τοῦτο ῥέξας, οὐ ταῦτα κλέψας. 
φέρει] “7 ον δδαν αὐσὰμ ([οΥ ψοιδο [), οὐίαϊη". Ἰαπιβίαθπαπιρ. (84 1], Ρ. 

1ῦ8, 60.) οοπβίάουβ. φέρει ἴῃ {Ππ|5 ραϑϑδρθ ἃ5 ριιῦ ἔογυ. φέρεις. Ποίδῖρ' ΕμδΥΥ. 
(Βα, Ο. Ρ. ΧΧΥΤΙ 5ῃοννβ ὑποῦ θοΌ] φέρειν μισάὸν ἀπ φέρεσϑαιν ἃγ6 τι564; 
Ραῦ 1Ὁ τατιϑῦ θ6 οοηΐθϑϑοα {πῶ 6Π6 ΓΟΥΊΉΘΙ 15. [Ὧ7 το 16 ΘΟ οη. Χρη. (ἔοοηῃ. 
8, 4. καὶ πολύν γε μισϑὸν ... φέροιτ᾽ ἄν. 

δωρήματα) “Ῥνῖτεδ, γεισαγεἶ5, αὐἰουαηίαρφος᾽. ὅ6101: τιμήματα. (ΟΠ. 6. 
041. 5]. 800. ῬΘΥπαΡρΒ. ὀογγιρύ. 

118. ποίω] ποίωι 1,. (ογα5. ") ποίω δὴ Μ. ποία δυϊκῶς Τι. ἴπ' τηϑγρ" 
ἃ τὰ. ἃπῦ. Οπ, ποῖ᾽; ἐκμαϑιὼν γὰρ οἵφ. ΘΟρποο]οθ υγου]Ἱᾶ Πα α]γ Πᾶνα μας 
ποίω εαἴτον {πὸ ΡΠπγὰ} δωρήματα. ΟΥ ἃτἴ8 νν8 ἴο οογγθοὺ δωρήματεϑ 

τὸ δρᾶν) τὸ μὴ δρᾶν 1. ὅθε Μείῃι. αν. 8. ὅ43, «πα ὁπ τι, ΗΙρΡΡ. 49. 
Ωα. τὸ μὴ (δρᾶν Ῥοϊηρ' ἃ Ρ]1055). 

119. ὅ.9 101: σοφὸς μὲν διὰ τὸ κλέψαι, ἀγαϑὸς δὲ διὰ τὸ πορϑῆσαι. 
ΟΥ̓, ΕἸ. 1089. σοφά τ᾽ ἀρίστα τε παῖς κεκλῆσϑαι. 

αὐτὸς {πὸ πι55. ΔΙΑ, Βτ, αὑτὸς γαδῖιν. οἷο. (ἼὉἵ, (Βα. ΚΠ. 1460. ἀδελφὸς 

αὑτὸς καὶ πατὴρ... ποι, δορί. ὅ92, σοφούς τε κἀγαϑοὺς ἀντηρέτας. 
ΤΙοορ. 902. οὐδεὶς δ᾽ ἀνθρώπων αὐτὸς (αὑτὸς Ὁ) ἅπαντα σοφός. ϑ'ΑΠΠπιθ0 
ΡῬ. {πρ. ΟἿ. “δοηϑιίον ἰάθηι δὲ δοοῖι ἢ, 
- καγαϑός) “Απὰ ὑγαυο᾽, ἃ5 Ὀδίηρ' {πὸ ἀθβθϊηθα ἀοβίσογον οἵ ΤΊοΥ. 

κεκλῇ᾽ Ὑὰση. θυ. οἵο, κεκλῆν᾽ 1,. οουν, χεδχληζ Μι' κέκλης Ε΄. κέκ- 
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ΝΕ. ἴτω" ποιήσω, πᾶσαν αἰσχύνην ἀφείς. 120 

ΟΖ. ἦ μνημονεύσεις οὖν ἅ σοι παρήνεσα; 

ΝΕ. σάφ᾽ ἴσϑ', ἐπείπερ εἰσάπαξ συνήνεσα. 
ΟΔ. σὺ μὲν μένων νυν κεῖνον ἐνθάδ᾽ ἐκδέχου., 

ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι, μὴ κατοπτευϑὼ παρὼν, 
καὶ τὸν σκοπὸν πρὸς ναῦν ἀποστελῶ πάλιν. 120 

καὶ δεῦρ᾽. ἐάν μοι τοῦ χρόνου δοκῆτέ τι 

Φ 

.λησ᾽ ΔΑ. Β. Κι. Ν. Ηδι1. Α14. κεχλησ᾽ (νἰθποὰῦι δοοθηβ, ἃ ἃ ὈΙουιοα Ιθεύον 
ΟΥ̓́Θ σ᾽ 1... κεχλήσ᾽ Τ᾿. διᾶ δποίμθυ, ὅ6101: ἀντὶ (τὸ, δὲ κεπλῆ ἀντὶ Ἐ)) 
τοῦ κεκλημένος εἴης. ΟἿ. Αὐἱϑῦ, 1,γ8. 2084. ἄλλως γὰρ ἂν} ἄμαχοι γυναῖ-. 
κες καὶ μιαραὶ κεχκλήμεϑ'᾽ ἄν. 80 8150 μεμνήμην ΠΙωα, ὡ΄. 14. μεμνῇτο 
ΒΥ 1Θ 1: ἘΡῚ ΟΣ ἸΒΞΙ: Ἰθρ. ὙΠ: 6...198. κελτῇτο ΤιορΡ.. ΥἹΙ. ττῦ. κεκτήμεϑα. 
Επν. Ἠον. 382. μάτην γὰρ ἤβην ὧδέ γ᾽ ἂν κεχτήμεϑα (5ο Βυ. ἘΠ]η15]. κει- 
τὠώμεϑα νυ]ρ.). λελῦτο (λελύοιτο) Ηοπι. Οα, σ΄. 2388. ΟΥ, Μϑδιι. δ. 204 90ῦ. 
ΤΥθη 5]: “2 οιι τοομία ὃε δϑίθοηιθα, τορι δε 5. ᾿ 

190. ἤτω] “26ὲ 1έ σο, δὲ τὲ 80᾽. ἘΠΧΩΒΙ. 4 Μοά. 780. Ωι. ἔστω, οὐ ἐδού. 
ποήσω 1). Εὐγιη, ΜΝ τς θ 9, 94, ἰστέον ὅτι οἵ ᾿ἀϑηναῖοι ἀποβ. ΕἸ δον 

τὸ τ, λέγοντες ποῶ. 
121. μνημονεύεις] μνημονεύσεις Ηονν. Ἐκ. Οὐ. ρ. 121. ΒΟ , Νοῖς, Πιπά. 
122, συνήνεσα Α. εἴθ. παρήνεσα (βϑιιργ. συν) Κα. παρήνεσας Β. ξυν- 

ἤνεσα Τ΄. Τατη. 86101: συνεϑέμην. “1 λαυὲ ἀϑϑοηίοα 0, αρνοδα (0, τολαί 
ψοῖ, τυΐδμ". (Εα, Ο. 1508. Ἐπθών. Μρα. 1147. Δ]ο. 12, ὅ42. 

198, νῦν Δ. Β. Καὶ 1,. Η81]. ΑἸᾶ, Ηδγια, ϑομη. Νδιοκ. νυν (ρῚ. δὴ) Τ' 
Τα. Βῃ. θιηα, για, Τη6 ροβιίίοη οἷ νῦν 15. ταῦ ᾿ποϊορθηῦ δη6 πη- 

πϑιι8]. φιι, σύ νυν μένων ἐκεῖνον... Οὐ σύ νυν ἐκεῖνον ἐνθάδ᾽ ἐκδέ- 
χου μένων. Οὐ σὺ μέν νυν ἐνθάδ᾽ ἐχδέχου κεῖνον μένων. ΟΥ σύ νυν 
καταμένων κεῖνον ἐνθαδ᾽ ἐκδέχου. 

νυν κεῖνον) κεῖνον νῦν ΠΕ]. ἐκεῖνον (οπι. νυν) Ἐ', 
124-- 391, ΤΊΘ56 11ὴ65 δῖ6 οοηβιαθγθα Βραυοιιβ ὈΥ ῆΥεῖ5. Ῥούμαρ5 182 

--4 γὙϑῦποὺ 6. 8 ᾿πἰου ΡΟ] αὐ, 
124, κατοπτευϑ'ὦ] “δὲ ερίεα᾽. ΟἿ, ΔΑ]. 829,. ΤΠΘ ποῦ κατοπτὴρ “ἃ 

ϑρη ΟΟΟιγ5 ύβοι, δορί. 86. ' 
195. τὸν σκοπὸν] ΤΊιΘ αὐϊθπάθηΐ 15. τηϑθϑηῦ, 0 τγὰ8 βθηῦ ἃ. βοοιΐ ἴῃ 

4ὅ. Μυβργαᾶνο Ὁπουθίοσο νου] γτοαᾶ ἀπόστελλ᾽ αὖ (ον ἀποστεῖλαι) πάλιν, 
γγ ΠΟ. οογγθούίου Βα ρῸ5. Δρρύονο5 οὐ Αὐὀοογαϊηρ' ὕο γν μ10) οογυγϑούϊοῃ {ΠγΥ5- 
565 145 Νοορύο]θηα ΘημΟηΟ6. 0 ᾿ἰη] ὈΥ ΤΠΘΘΒΘΏΡΟΥ ὑπ6 αἰβοονοῦν οἵ 

Ῥἢ1]. 716 φοιητηοι γθϑ πρ' 15. τηδη .]γ ΥΟΠρ', [Ὁ πον οὐ] {ΠΠ|)7γ5565 
56η4 οἵ Εἴη νὸ πε ποῦ γοῦ στούισπθα ἡ Οὐ Τοῦ ὁοτ]α Π6 ἀορθηά ὁ μηθϑί- 
ἴηρ ὙΠ πὴ Ὁ Απα ἢν ἀρδῖη 5Π 0.14 π6 βοημ] ᾿πη ΟΥ̓ ἴο ᾿ἰβ 5111}, ΥΑΡΠΘΥ 
τπῶ ὑαῖκο ἴλη νυν 10} ἰτη, βοθίηρ' μ6 ννὰβ βΟΪηρ' ὑΠ1 016 Πἰτη56] (182)ν9 που] 
νγ6,), δαορίϊηρ' ΜιβρΎαν θ᾽ ὁΟη]θούτγ6, ὑγϑῆβροβα νν. 124--- 

190. καὶ δεῦρ᾽] ὡς δεῦρ᾽ Βιυγρο8. 
ἐάν μοι ...}] “1 γοῖι 5Πμοιῖα 5θθηι ρ ηι6 ἰο ἰοΐίογ' αὐυαψ αἷ- αἰἷΐ ἐδ ἐΐηιο ἢ 

(10, “ἀηρ »αν ο[" 16 ἐΐπιε ». 5601: ἐάν μοι δόξητε βραδύνειν. ΤΙ ρθ- 
ηἰζῖνα τοῦ χρόνου ΡΡΘδΥ5. [0 ἀθρθμα οἱ τι. γγδκοῆο!ά ὙΥΓΟΠΡῚΥ ΘΟΠΒΕΧΙΙΘΒ 
κατασχολάζειν τοῦ χρόνου ([. 6. σχολάξειν κατὰ τοῦ χρόνον), “ὁοπίγα ἰδμι- 

}ιι5 οἰϊαγὶ". ΑἸ50 θυ: “μέίφρα 7μδέμηι ἐδηρμα ὁμηοίαγ᾽, 
χρόνου] Αἰΐογ οὐ ἃ ᾿οίου θγαθοα (σ Ὁ) ἴῃ 1. 
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κατασχολάξειν. αὐὖὐϑις ἐκπέωψω πάλιν 
τοῦτον τὸν αὐτὸν ἄνδρα. ναυκλήρου τρόποις 
μορφὴν δολώσας. ὡς ἂν ἀγνοία προσῇ᾽ 

τ ᾿ ᾿ ’ , 2 ,ὔ Ξ οὐ δὴ σὺ. τέκνον. ποικίλως αὐδωμένου 130 

δοκῆτέ τι Β. ΗδΔ1]. Οδπί. Ηδϑίῃ. Μυβρυ. Βυ. δοκῆτ᾽ ἔτι Α. Ἐ', Κ. 1. 
(η 410. ἥτοτὰ ει) Ε. Τὶ ΑἸ4. δοκῆ τε τι Μ. Οἵ, 1064. μηδὲ προσψαύσητ᾽ 
ἔτι (41. -σητέ τι). | 

. 127. κατασχολάξειν] “Το τηυαδίε ἴπ «ρίαψ, ἰο γεϊέον'" ἀὐυαν. ἘΝ ΘΙΒΙκο: 
“ἰθηιριι5 οοϑϑαπαο ρον εν. ΟἹ: βραδύνειν. ῬΙαΐατοῖι. Τίπι. 86. τὸ πλεῖστον 
τοῦ χρόνου ἐν ἀγρῶ κατασχολάξειν. ὅο καταμισϑοφορεῖν τι, κατακυβεύ- 
είν, καταφαγεῖν οἴο. Νδιιοῖ σομη͵θοῦαγοθ τυ] τππιο ἢ ργοΡΑὈΙΠ1ὺν πέρα σχο- 
λάξειν. ᾿ 

αὖϑις] αὐτις 1,. 
αὖϑις ἐχπέμψω πάλιν) υ. αὖϑις αὖ πέμψω πάλιν, 5 Βαγροδ 4150 

Ῥήόροβθθ. Οἵ. 9106. αὖϑις αὖ πάλιν, δα οα 82. 

ἐχκπέμπω (θΈΡΓ. ψω ἃ τη. Ργ.) 1... 

128, τρόποις Α. Β. Κ. 1,. Ηδ11. εἴς, Α14. τρόπον Τ. Τύχη. Εοῖβις. Βυ. 
φα. ναυκλήρου τρόπον (45 δίκην). ὅο ΖΒοι, Αρ. 49. τρόπον αἰγυπιῶν. 
819, κακοῦ δὲ χαλκοῦ τρόπον. Ἡδτγοά. 11, ὅ7. ὄρνιϑος τρόπον. ΤΥ͂. 152. 
πρατῆρος ᾿ἡργολικοῦ τρόπον. ΥἼΙΙ. 69. κέρας ... ὀξὺ πεποιημένον τρόπον 
λόγχης). Οἵἱ ναυκλήρου ᾽ν τρόποις. ΖΒ... Αρ. 918. μὴ γυναικὸς ἐν τρό- 
ποις ἐμὲ | ἄβρυνε. Ἑψστα, 444. σεμνὸς προσίκτωρ ἐν τρόποις ᾿Ιξίονος. ΟἼιο. 
419. πάτερ τρύποισιν οὐ τυραννικοῖς ϑανών. ΤΠ5. 5Π]ρηηαδίου οπίοιβ ὕ42, 
ΔοσοΙμρε θα ὈΥ οη8 οὗ {π6 οὐϑὺγ οἵ Νϑορ(ο]θιμιβ᾽ 5ῃῖρ. ὙΠ6 αἰδβρτιῖβα οὗ ἃ 
ΒΠΙρΡΙηϑβίθυ. υγοῦ]ἃ ἀΡΡΘδυ ὅο πᾶν ὍΘΘη ἃ ποῦ τπποοϊη 0. Οη6 ἴῃ ὕΠο86 δ Υ5. 
ΟΥ. ΡΙααΐ, Α5ῖη. 1. 1. δ4. “ΔΝ Νιαμοίογῖοο ἴρδε ογηαΐι ρεγ ζαίἰαοϊαηι". ΜΊ]. ΤΥ. 4. 41. 
“β)αοῖίο μὲ υδηΐαδ ἄμα ογπαΐίμδ ογὐπαΐμ παμοίογίοο; 1 Οαμδίαπι παῦθας ἐοΥΥερἴη δ αηι, 
ομοϊέαηι οὗ οὐομῖοα Ἰαπδαπι; 1 ραϊϊοίμηι παθθας Κογγιίηθιηι, πιαπι 16 σΟἰογ" ἐμαϊαδ- 
διοι᾽ δὲ; 1 1ἸΔ οοπηδαρηι ἵπι ἤμπιθῦο ἰωθυο, δαραριμαίο ὀγαο]ίο; 1 ργωοϊηποίιδ αἴῖ- 
φιῖΐ, αὐϑδίηιμϊαξο φιιαδὶ σιιϑογηπαίογ 5168. 

129, μορφὴν δολώσας) “Παυΐηρ αἱδριιίδο ἠϊΐε ἤσιωε". Ὑῖνρ. Ζ8ι. 1. 688. 
“7. Γαοίθηι {ἐἰ{{ι|86 ποσίθηι πη ἀπιρίζιι6 μπαηι 1 [αῖϊα ἄοῖο, οἱ ποίοβ ριιδυῖ ριι61" 
ἱπάπα υμἰέιι8 . 

ὡς ἂν ἀγνοία προσῇ] “1π ογάενγ' ἐμαὶ ἢ πιαψ ποί ὅδ γϑοοφηϊτοα᾽", 110. “ἴηι 
οὐδ ἐμαί πὸ γεϑοορηϊζίοη πῖαρ αἰΐαοῖ (0 Λΐηι)". ὅθι]: ἕνα μὴ γνωσϑῆ. 
ΟΥ, 8ὅ2. Ατῖβὺ, ἤδη. 1109. μή τις ἀμαϑία προσῇ | τοῖς ϑεωμένοισι. Μυ8- 
ΘΎΘΥΘ ὙΓΟΠΡῚΥ ΘΧΡΙΐη5 προσῇ 85 ἴτοιη προσίεμαι, “ἵπ οΥ̓δ7" ἐμαί ψοῖι πῖαρ 
ἀρργοαοι τοϊϊμοιέ δοῖπρ γεϑοοφηπίχο". ἨδβυοΝ: προσίενται. προσάγονται. 
14: προσέεσϑιαι. προσφέρεσϑιαι. 

ἀγνοία Α. Β. (4.) 1. Ἐ. Υ. σαπῦ. 1. ο44. τϑοο, ἄγνοια οὔϊιου5 (Ὁ), Ἡ δία. 
γδῖν. Βῃ. ἀγνοίᾳ Κ. ΠΣ ΠΑΤΑ ΤΣ τ΄ ΟἿ ΒΘΚΚ. Απροᾶ. Ρ. 824. ᾿Δγνοία. 
τὴν τελευταίαν ἐκτείνουσιν. Τι, 860. ἃ μὲν γὰρ ἐξείρηκας ἀγνοία 
μ᾽ ἔχει. 50 εὐκλεία Ζῦβοι. ϑιορί, 68. 

180. οὗ δῆτα, τέκνον, -.. γαυ]ρ. οὗ γ᾽ εὖ, τέκνον, καὶ ποικίλως ... 
“6οη]. Βυσρ, Προ οὗ δὴ σὺ, τέκνον,... ΟἿ, 498. ὃν δὴ... 610. 

ποικίλως) “Οταξείν, ἀδοοϊέ είν". (Εα, Ο, 162. μηχάνημα ποικίλον. 
Αὐὶβϑὺ, Εᾳ. 768, ποικίλος γὰρ ἁνήρ. Ζβοῖι. Ῥγομι. 816. καίπερ, ὄντι ποι- 
κίλῳ. Ἐπὶ. Απᾶν, 919, ποικίλων λαλημάτων. ῬΙπῦ. Μαν. 19. οὕτω τις ἦν 

ΒΙΑΥΡΕΒ, ϑΟΡΠΟΟΙ 65. 5 
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δέχου τὰ συμφέροντα τῶν ἀεὶ λόγων. 
ἐγὼ δὲ πρὸς ναῦν εἶμι. σοὶ παρεὶς τάδε" 
᾿ -» 2 ς , ς ΄ -»"Ὕ 

Ερμῆς δ᾽ ὁ πεμπῶν δόλιος ἡγήσαιτο νῶν 

ποικίλος ἀνήρ. Οοιαραῦθ ὑπ νοῦ ποικέλλειν, ΤΥ, 1128. Τὰ Τιαὐΐῃ “ναγι5᾽. 
δίαῦ, ΑΘὨ11]. 11. 118. “υαγὶμηιφηιθ ἱσποναὲ ζ)ι δ δθηι". 

αὐδωμένου)] αὐδὴν μένον 1,. ργε. (αἸογοα ἰο αὐδωμένου ὈΥ͂ {πὸ ογαιδίοπ Ὁ 
οὗ ἣν «πἃ ον). ὙΠ τη ]6 ἴον ὑπ πποτθ τιϑιι8] δούϊνθ ἔοται αὐδῶντος. ΟἿ. ! 
896. ἐπηυδώμαν. 82. αὐδῶμαι. ΑἹ. 112. ηὐδᾶτ᾽. ΖΒοι. ΟἸιο. 14. παι- 
ἄνα τοῦ ϑανόντος ἐξαυδωμένας. 266. ἐξαυδώμενος. Τπᾶθοᾶ βοΡΠοο165 15 
Ῥαυ δ] το ταῖ 416 ἔουτηβ οἵ γϑυθβ ᾿πϑίθϑα οὗ {Π6 τιϑτι8] φοίϊνθ. Ὑ. Μοῦ. Φιιεθϑύ. 

ΘΌΡΙ. Ρ. 94-98. ΑρίΐΖ. «ἃ Τύθοι, 462. (414.) ὙΤΠὰ5 γα ππᾶ κρύπτεσϑαι 
ΑἹ. 041. Τὰ. 414. ὁρᾶσϑαι Τι. 160. 806. 907. Απί. 594. ΕἸ. 1069. 898. ῬΆι. 

851, προδιδαάσκεσϑαι ΤΥ. 6381, προσάγεσϑαι (Βᾶ. Ἐ. 181. προτρέπεσθαι 
8ὅ8. ἐκλύεσϑαι ΔΑπύ, 1112, ΤῊ. 21. ποϑεῖσϑαι Τι. 103. ὁρίξζεσϑαι 257. 
ἐκνέμεσϑαι Α1]. 809. ἀγγέλλεσϑαι 1816. διαφέρεσϑαι 511. συγκατοικτί- 
ξεσϑαι Τὰ, ὅ8ὅ. συμφέρεσϑαι (ΕΒ. Ο. 641. κηκίξεσϑαι Ῥι, 697. μέλεσϑαι 
ΕἸ. 14. 1486. τιμωρεῖσϑαι 849. 899. ἐξιχνοσκοπεῖσθαι Δ]. 997. ἐπαλλαοσ- 
σεσϑαι Εν. 816, ϑαμίξεσϑαι 446. Νϑποὶς βαβροοίβ αὐδωμένου. Οα. αὐδὴν 
μένων, τοαϊέϊησ [ον ἐλ6 Ἔρδοοῆ. 

181, δέχου] “Περοοῖυε, αὐαὶϊ ψομνϑεῖ οΓ. ἘΠ. 6608, ἐδεξάμην τὸ ῥδηϑέν. 
Α]. 08. δέχου τὸν ἄνδρα. ΤΥδηβ]αίο: “Αὐυαῖϊ γοιγδοῖ 066 τυπαΐουον' ἢδ πιαν 
λπαρρϑῆ ἰο βδανψ ἰο ἐπα ροΐϊηπέ. 

τὰ συμφέροντα τῶν ἀεὶ λόγων] ΟΥ, 34. τἀπίλοιπα τῶν λόγων. ἘΠ. 
, 1288. τὰ μὲν περισσεύοντα τῶν λόγων ἄφες. (μὰ. Ἐ.. 1487. τὰ λοιπὰ τοῦ 
᾿ πικροῦ βίου. Απῦ. 499, τῶν σῶν λόγων Ι ἀρεστὸν οὐδέν. Αὐἱδῦ. Ἐπ. 846. 

ἕως ἂν ἡ τῶν ἀσπίδων τῶν ἐκ Πύλου τι λοιπόν. Ἡδτοά. ΤΥ. 154. τὰ δ᾽ 
ΑΕ ἐπίλοιπα τοῦ λόγου εἴς. Ζβο6Π. Ῥήοια. 806. πόνων τὰ λοιπά σοι φράσω. 
δ» τῶν ἀεὶ λόγων] “ὉΠ ἢΐβ εὐογῳ τοογὰ, οὐ ἀπῳ τυογθ ἢ πιαμ πίον". ΟἿ, 
ὝΧΨΧΩΝΣ (4. Ο. 1082. ὁ δ᾽ ἀεὶ τὠπιόντι δεικνύτω. 1088. 256. Ῥτοπι, 978. ϑῶπτε 
; τὸν Ἀρατοῦντ᾽ ἀεί. Ἐπ:. Ηθο. 1168. 1164. ὁ δ᾽ ἀεὶ ξυντυχὼν ἐπίσταται. 

ΑἸο. 100. τὴν παροῦσαν ... ἀεὶ Ι γυναῖκα. Ἐπν. Οὐ, 879, ὑπὸ τοῖς δυνα- 
μένοισιν ὧν ἀεί. Αὐὶδύ, ὕοβρ. 699. τῶν ἀεὶ δημιξόντων. 1818. κωμῳδο- 
λοιχῶν περὶ τὸν εὖ πράττοντ᾽ ἀεί. ῬΙ. 1096. φάσκων βοηϑεῖν τοῖς ἀδι- 
κουμένοις ἀεί. Ἡοτοᾶ. 1. 105. τοῖσι τούτων αἰεὶ ἐχκγόνοισι. 111. 88. οἵ ἀπ᾽ 

ἐμεῦ αἰεὶ γινόμενοι. 84. ΠΠ, 142. τοῖσι ἀπ᾽ ἐμεῦ αἰεὶ γινομένοισι. ΤΥ. 
118. τοὺς αἰεὶ ἐμποδὼν γινομένους. Τῆσο, ἢ, 11. τῶν ἀεὶ προεστώτων. 

ὦ 8, 88. δοῦλοι ὄντες τῶν ἀεὶ ἀτόπων. ῬΙαί. Μεη. 80. τὸν ἀεὶ πλησιάξοντα 

. ναρχᾶν ποιεῖ. Χοπ. Ογτ. 8, ὕ, 106. πρὸς τὸ συμπῖπτον ἀεὶ διατάττων. 
τ, 1, 41. ὁ ἀεὶ βασιλεύων. ἘΠΊ: Υ. 9. μηχανᾶσϑαι αὐτὸν χρὴ πρὸς τὸ 
παρὸν ἀεὶ ἀπατᾶν. ΤΧ. 1. ποιεῖν δὲ τὸ παρατυγχάνον ἀεὶ αὐτῷ δεῖ, καὶ 
πρὸς τὸ παριστάμενον σκοποῦντα τὸ συμφέρον ἐκπονεῖν. Δῃη, ΠΙ]. 288. 
βουλευσόμεϑα ὅ τι ἂν ἀεὶ κράτιστον δοκῇ εἶναι. Ιδοοῖ, Ρ. 160. σκοποῦ- 
σιν ὁὑπόϑεν τὴν ἀεὶ (ἀεὶ τὴν νυ]ρ.) παροῦσαν ἡμέραν διάξουσιν. 8.0 ἴῃ 
Τιαύϊη, Οἷο. ὕουν. Ὑ. 12. “οηιπδθ5 δἱοίϊϊα δοπιρον ργοϑίονγοο". ΒυῦῚ {π1πὶ 6 
5Π014 τοαᾶ τὰ συμφέροντα τῶν λόγων ἀεί. ᾿ 

138, Ἑρμῆς δ᾽ ὁ πέμπων] λο οοπαμοί5". ἨΗθυῖη: “ομ7ιι5 ἀμοίμι ἤμιο 
υδηΐηιις". ΟἿ, ἘΠ. 189. ὁ Μαίας δὲ παῖς ] Ἑρμῆς σφ᾽ ἄγει, δόλον σκότῳ 
πρύψας. Ἐπν, Μο΄. τῦθ. ἀλλά σ᾽ ὁ Μαίας πομπαῖος. ἄναξ | πελάσειε δό- 

ᾧ μοις. Ηοηι. 1]. ω΄. 182. τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ᾽ ἕψεται ᾿Δργειφόντης. 
ΠΟΥ ὍΣ δ]. 1890: ᾿ 

" 

Ὁ πα δὸς ὦ Βο, «νοῦ 
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Νέκη τ᾽ ᾿άϑάνα Πολιὰς, ἢ σώξει μ᾽ ἀεί. 

: ΧΟΡΟΣΝΣ 

τί χρὴ τί χρή. δέσποτά, μ᾽ ἐν ξένα ξένον 186 

Ἑρμῆς ... δόλιος] Οὗ, ΕἸ, 1896. Αὐἱδῦ. ΤῊ, 1218. Ερμῆ δύόλιε. ῬΙ. 1161. 
δόλιον (Ἑρμῆν). Α 5ἰαίια οὗ Ἑρμῆς δόλιος δ ῬΕΙ]ΘηΘ 15. τηθῃὐϊοποα ὈΥῪ 
Ῥαιβ. 11. 27. Αἴμθη. ΥἹ. 259 Α. ὁ ϑεὸς ἔχρησε ϑύειν Ἑρμῇ δολίῳ. 

ἡγήσαιτο νῶν] ΟἿ, ἘΠ. 1088, τόϑ᾽ ἡγήσει σὺ νῶν. Αὐἱ80. Αν. 67. 
ἴωμεν. Πε. ἡγοῦ δὴ σὺ νῷν τὐχαγαθῆ. ἩΗετγοά, ΠΙ, 28, ἐπὶ κρήνην σφι 
ἡγήσασϑαι. ἸΤχιοῖδπῃ, Επρ', 34. ἡγήσομαι ὑμῖν τῆς ὁδοῦ. 

184. Νίκη τ΄ ᾿4ϑαάανα] ὙΤῆδ ροᾶάοθββ νγὰβ οδ]]θᾶ Νίκο’ ἴῃ ΘΟΙΙΠΘΙΠΟΓἃ.- 
ἴοι οὗ ὅπ ἀοίθοϊ οὗ {π6 ρἱαπίβ. Επαγν. Τοπ. 1660), μὰ τὴν παρασπίξουσαν 
ἄρμασίν ποτε! Νίκην ᾿Αϑαναν Ζηνὶ γηγενεῖς ἔπι. 451. ὦ πότνα Νίκα. 
Αγῖϑέ, Τ᾿ ν5. 817. δέσποινα Νίκη, ξυγγενοῦ. ΤΠοΙΟ νγὰβ ἃ 5128] [θη }]6 
(πθοθηῦν ἀἰβοονθυθα) οὗ Νώιη ἄπτερος οπ {π6 ΑοΙΌρΟΙ5, οα π6 υἱρηῦ οἵ 
1π6 ῬΥΌΡΎ εθα, ἤο ὙΠ] ἢ ὉΠ βΊο 15 ΠΟΥ 6 ΡΥ] ρθο 1] τηθᾶθ, Ῥϑα5. Αὐθϊο, 22, 
καὶ ἕτερον ἐνταῦϑα ἱερὸν Ἄϑήνας πεποίηται, καλουμένης Νίκης. Ὄριῃ. 
Ρ. 1400. ἐϑύσαμεν τῷ 4ιὶ τῷ σωτῆρι καὶ τῇ ἀϑηνᾷ καὶ τῇ Νέκη. 80 
Το. Ρ. 780. Προνοίας ᾿ϑηνᾶς (βωμός). 

᾿ϑηνᾶ [τ τη885β. 4ϑανα Ἐπιβύ. ρ. 7ὅ8, 44. βοπερῖ, οἷο. ΤῊϊ5 15. {π6 
Αὐὖϊο ἔογτα, ἃ5 ῬΟΥβΟη. ΟὈΒοΥνοΘ οἡ Οὐοθύ. 26, ΟἿ οἡ ΑἹ. 14. 

Πολιας] πολλὰς Υ. οη. παλλὰς Ἠδι1, β6Πο1: πολιοῦχος. 1. 6. 
«φμαγαϊατι ΟΥ̓ Ῥγοίδοίγ 685 “]οϊέψ οὗ ἐδε οἷΐν". Αἰπθηθ νὰ ὑνουβῃῖρρθα πηάοΥ 
{πὶ8 {0 16, ποῦ ΟὨἹΥ οὖ Αἰπθηβ, Ραῦ ΘἸβθῃουθ, ἃ5 αὖ ὥραγία, 8δηα 1 Οτοίθ. 

ΒυΤρο5 ὑπίηκϑ {πᾶῦ, 1 Παλλὰς Ὀ6 {π6 οογγθοῦ γϑϑάϊηρ', 0Π6 ΔΙ] 5, Ο. ΤΠΔΥ͂ 
ΡῈ ἴο {πθ Ῥδ]]δαϊαχη, νυ ῖοῃ ΤΠΊγ 5565. οδυγὶθα οἱ ἔσο ΤΎΟΥ Ὀγ π6 αἰγθοίϊομ 
οἵ {π6 ροᾶάθβθβ Πϑυβϑὶ, αἰβρ] θαβθα τυ {π6 ΤΎΟΥ 8 ἴον Ππ6 ρυθίθυθηοα ΠΘῪ 
πε βονγῃ ἴον 0Π6 ὑγουθ Πρ οὗ θη. 

ἢ σώξει μ᾽ ἀεὶ] ΟἿ, οπ ΑἹ]. 14. οι. Οἄ. γ΄. 218 ἢ, 

18ὅ---218, ὙΠοθ6 γϑύβ68, [ΟΥμηΐηρ' ὑπὸ πάροδος, 886 ποὺ γϑοϊ θα, ἃ5 15 
ΒΦ] {μ6 ο8856, ὈΥ ὑπ ΟΠμουύὰβ δίοῃθ, μαῦ δύ αν θα θούνθοῃ 10 δηᾶ 
Νρορίοϊόμηιιβ, 1 οΥθυ ἴο δοαπϑῖηῦ ῃ6 διιαϊθηοθ τυαῦ ἢ ὑπΠ6 οομ τύ! οη οὗ ῬὨ1- 
Ἰοοίρίθϑ, 0 15. ΤηΘϑηΎγ Ώ116 αρϑθηῦ ἴῃ αποϑὺ οἵ ἔοοα. “ΤΠὴΘ ΟΠονιιβ, βύντοῦ]ν 
Βρθδκίῃηρ᾽, ϑοὺ 8δ5. οι ΒΘΙ]ΟΥ 5. ΟῊΪΥ ἀαΥηρ' Π6 {1πη6 ΟΡ] ουοα ὈΥ ὑποὶν Ἰογὰ 
ἴῃ 4611] ογαίοη. ΤΠ θῖν γοϑρθοὺ ἔου Νϑορίοϊθιπιβ ἀθ65. ἢοῦ Ῥυθνθηῦ {Π8 οχ- 
ΡΥΘϑβϑίοη οὗ {πθῚ} μιν ΤῸΥ 0Π6 ΠΠΠΆΡΡΥ ῬΒΙ]οοίοίθθ; δηαᾶ ὑπθὶν Ἰρημόγαποθ οἵ 
{π6 τηἰθηαθα ΤΥ ΠΟΥΎῪ ὙΘΗΘΘΙ5. ὑΠ θη τηϑηϑρ᾽6 8.16 ᾿πϑύγιηθηΐβ ἴῃ {Π6 Πδηα 5 
οὐ {π6 ροθὺ, ψο οϑὴ υυτὐποιῦ ᾿ποοηβιϑίθηοθ γϑργθϑθηῦ ὑπθῖὴ ἃ85 Ῥϑίηρ' δ΄ 
{Π6 5816 {πὴ ἔθ αΙν το ῬὮ]]. ἃηα {Ἀ10Ππ| το {ΠῚ} τηὰ βίου. (ϑο μη.) 

186. τί χρὴ δέσποτα (δέσποτα 1,.) μ᾽ Δ. Β. Κ. 1,. Ηδ11. ἀπα [π6 οὔιϑυ 
ΟἹάον τι85. ΑἸ, τί χρὴ δὲ, δέσποτα, μ᾽ Κ. τί χρή μὲ, δέσποτ᾽ Τ΄. Ταχῃ. 
Βυ. Ενῇ, Τ1ηᾶ, οἰο. τὶ χρὴ, δέσποτ᾽, Βοιρὶς. Οἷν, ν. δηΐ. 160. “ΤῊ δηχίοιιβ 
ΟἸοΥτιΒ ἸΏΡΙΟΥΘ ὑΠ611 ον, ὙΠῸ ἃ ἃ Κίηρ' νγῶϑ ὑΠ6 1} ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴῃπ Καον]θᾶρ'ο 
Δα Ἰπαρτηρηΐ, ἴο ον πθηὴ ᾿ηϑύχιιου 5 885 0 δῦ {ΠΟΥ 8Δ7γ6 ἴο 58. δπᾶ 
τ μαὺ Ιθανθ πηϑδ14,᾽ (ΘοΠ.) ΤΠ6 τηθίγο 965 ὕο Ὀ6 ΟΠΟΥΪΘΙΊ1Ο. 

ἐν ξένᾳ ξένον) 80. ὄντα. “Α' δἰγαηφον ἴπ α βδίγαηρε ἰαπᾶ", δια {πθγο- 
ἔογε ἀθίβμῃοθοβϑ. Οἵ, (α, Ο..184. ξεῖνος ἐπὶ ξένης. ἸΠποοον. Ερίρν. ΧΙ, 8. 
εὖ μιν ἔϑαψαν ἕταϊῖροι ἐπὶ ξείνης ξένον ὄντα. 

9: 
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σον τι καὶ οὐδ ον ἀὐὐδοια ὐξυσν ἔχον τος ων  ὦτις σκμων 

86. ο΄ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

στέγειν, ἢ τί λέγειν πρὸςϑανδρ᾽ ὑπόπταν; 
φράξε μοι. 
τέχνα γὰρ τέχνας ἑτέρας προὔῦχει 
καὶ γνώμα παρ᾽ ὅτῳ τὸ ϑεῖον 
Διὸς σκῆπτρον ἀνάσσεται. ᾿ 140 

186. στέγειν] πραάΐτειν (κρύπτειν) ϑδυϊ4. ν. προὔχειν. σκοπεῖν οοῃη]. 
Ῥυγροϊᾶ, “70 οοποθαϊ". ὅ.6 1801: κρύπτειν. Οἷ, (ἃ. Ἐ, 8341. κἂν ἐγὼ σιγῇ 
στέγω. 

ἄνδρ᾽ ὑπόπταν) ῬμηΠοοίοίθβ, το ἡγοῦ ἃ πϑαγ ΠΥ [866] βαβρίοϊοιιβ δὖ 
π6 ΔΡΡτόθο οὗ βγΔΏΡΘΥΒ. 

ὑπόπταν] θαυ. ὕποπτον, δ 5 μεμπτὸς, λωβητὸς οἷο. Αμῃᾷ 80 θχρϑίῃβ 
ΟΙ. Τὰ ὕποπτον. Ξ0Β0]; πρὸς τὸν ὑφορώμενον ἡμᾶς ἄνδρα 74 δεῖ λέγειν, 
ἢ σιωπᾶν: ὕποπτος 5. δοίίνα Τῆπο. 1. 90. τὸ ὕποπτον τῆς γνώμης. ΥἹ. 
8ῦ. τῷ ἡμέτερῳ ὑπόπτῳ. 

138. τέχνα γὰρ τέχνας ἑτέρας προὔχει καὶ γνώμα, παρ᾽ ὅτῳ ἜΠΗ 

ΚΘΠΟ01]: ἡ γὰρ τέχνη, φησὶ, καὶ ἡ γνώμη τῶν βασιλέων ΩΣ, τῶν ἀλ- 
λων τεχνῶν. “ἘῸΥ ἐλ δἰὶϊ πὰ 7μαφηιοηέ Κ᾽ ᾿ϊΐηι, ἴηι τολοβϑο λαπαᾶς ἐδ6 αἰυΐπε 
δοορί»δ Οὗ Ζεοιιδ ἴ6 ϑδισαμψοα, 817 ρα5565 οἶμον δῖ (πὰ 7μαφηιοηΐ}", ἴ. 6. 1Π6 
5111] δηα Ἰπᾶρτηθηῦ οἵ οὔποθ. ϑομηρῖα: “ ΤῊΘ 51.111 δη4 1πίθ]Π]ρθποα οἵ ἃ 
ΒΟΥΘΙΘΙΡῚ ΡυΪηοΘ 18 ΒΡΘΥΊΟΥ 0 {πῶῦ οὗ ΟΥ̓ΠΘΥ τηουίδ]5:; ἔου, δοοογαϊηρ' ο ἩΟἸΏΘΥ, 
οὔποϑ᾽ ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς [| σκηπτοῦχος 7..: ᾧτε χε κῦδος 
ἔδωκεν. ἸΟΌγΘΘ Θχρ δίῃ 5 οὐμουννῖθο: “716 76 ἐδ ἃ δίαίίΐοη διιρογῖον ἐο αἰὶ 
οἰθμονδ; ἐμεῦ 16 α τοϊϑαοηι, δωρροτίεά ὃψ τυλῖολι σους ευἱοίας Λὶδ δοερίγο᾽. σε. 
(α. Β.. 880. ὦ πλοῦτε καὶ ,τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης 1 ὑπερφέρουσα ... 
(Ε. Ο. 281. ἀπάτα δ᾽ ἀπάταις ἕτέραις ἑτέρα παραβαλλομένα εἴθ. Ἐπ. 
Ἠδον. δῦ4. ἀλλ᾽ ὑπερφέρει | τόλμης τε τόλμα καὶ λόγου χρηστοῦ λόγος. 
Ἐν, Ηΐρρ. 6]. Τ᾿. Ὁ. ἀντὶ γὰρ πυρὸς | πῦρ ἀλλο μεῖξον οἷο. Ῥιμπᾶ. Ν. 1. 
80. τέχναι δ᾽ ,ξτέρων ἕτεραι. Ἠοβίοά. ΤΠΘορ;, 88. τοὔνεκα γὰρ βασιλῆες 
ἐχέφρονες, οὕνεκεν ἄλλοις | βλαπτομένοις ἀγορῇφι μετάτροπα ἔργα τε- 
λεῦσι, ῥηϊδίως μαλακοῖσι παραιφάμενοι ἐπέεσσι. 

προὔχει] “ΒαροΤοῖία, διω"ρα58ε5᾽. (ΕΒ. ΠΕ. 1116. 
189. καὶ γνώμα] ϑΌΡΡΙΥ γνώμας προὔύχει. 
γνώμα ΔΑ. Ἠδη], ΑἸ. ΒοΙβι.. Βι. δίο, γνώμας Κ'. 1,. Τ'. (61. γνώμη δηλον- 

“οτι) Ταση. γνώμα γνώμας Β. Ἐ'΄, Ἐ. Κ. Ἐπ γνώμας οὐ γνώμα ἰδ δνῖ- 
ἀΘΏΠΥ ἃ Ρ]οβ5. ΟἹἽἹ: ἡ γνώμη τῶν βασιλέων κρατεῖ. 

παρ᾽ ὅτῳ ..] ϑΌΡΡΙΥ τούτου. “ΟΓ (μὲ πιαπ, ἴηι τὐῆοδο μαπας᾽. ϑοἈμΟΙΩ͂: 

αρμά ψμεῖη (οιρλες πιαηῖθιι8) γεφίμιν' β6θρίγμηι᾽. ΘΟ οἕθυ νοῦ] γοαα ὑππ|5: 
καὶ γνώμα πάρ᾽ (.. 6. πάρα, πάρεστι) ὅτῳ τὸ ἁεῖον εἴθ. ΒὸΣ {Π6 6]11056 
οὗ {π6 ρυόποῦμ οἵ. 957. παρέξω δαῖθϑ'᾽ ὑφ᾽ ὧν ἐφερβόμην. 280. 662. 1864, 
Αὐανες 90.. 919: 159. . Δ]. 10: ΕΠ, ΤΌΘ 1195. Τὰ. 800. 

τὸ ϑεῖον Ζιὸς σκῆπτρον) Βοοδιιβ {Π6 βοθρίτθ νγὰβ Ὀϑϑίονγθα ΌῪ Ζθιιβ 
οη. ἰτηρ5, Δοσουαϊηρ' ο {πΠ6 ορίηΐοη οὗ {π6 ἀμποϊθηΐβ. 1]. τ΄. 88 οἷο. 

140. ἀνάσσεται] ἄναναν. σσεται (ἃ Ἰοίίαι Θγαβθᾶ Ῥδύννθθῃ ν ἃπᾶ σ, {πῶ} 
γγὰβ ποῦ αὐ 1,. ἀΐσσεται ὁοπ]. βαγέ, (6011. 11. σ΄. ὅ06. τοῖσιν ἔπειτ᾽ ἤϊσσον, 
86, σκήπτροις). “15 διυαμεοεῖ, τυϊοϊάοα". ὙΥυμᾶΟΥ οομιρᾶγοθ {Π6 δχρυθβϑίοῃ 

σκῆπτρα Ἀραΐίνειν (Βα, Ο, 449, δῃᾷ γίχρ, Ζη, 1. 840. ἡ ἵπιρεογζιώνι δίαο γὲ- 
σίε», ΤΠῈΘ ραβϑῖγα ἀνάσσονται, δ 5 Βυγρο5 Τ ΤΏ 115, 15 Τουπα ἴῃ Οαγ55. δ΄. 111. 
μ {1 ΘΟΧργοββίοῃ. σκῆπτρον ἀνάσσεται ΘΟΙΏΡᾶγΘ “ἄβοι. Ῥϑιβ, 3511. πᾶς 
ἀνὴρ κώπης ἄναξ | ἐς ναῦς ἐχώρει. ιν. Ἠ6], 1046. οἵτινες τετραξύγων] 
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ΦΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. ΕΧΙ 

᾿ς σοὶ δ᾽, ὦ τέκνον. τόδ᾽ ἐλήλυϑεν 
πᾶν κράτος ὠγύγιον᾽ τό μοι ἔννεπε 
τί σοι χρεὼν ὑπουργεῖν. 
ϑε χ  χκ ἀπ Ὁ 

᾿ κ Ἐκ 
Ὁ τὴν ἀρ ον τ" 

ΝΕ. νῦν μὲν. ἴσως γὰρ τόπου ἐσχατιὰς 

ὄχων ἀνάσσουσι. 50 4150 πηδήματος κραιπνῷ ποδὶ ἀνάσσειν Ζ5οΙι. Ῥου5. 

96, λόχων ἀνάσσειν Ἐπιν. ῬΙ. 149. κώπης ΤόΙΘρΙ. ΕἾ. 20, ἐφόδων Ιοῃ. 
1049. στρατηγίας ΤρΙι. Τ. 11. ϑύρσου ΒδοοΙι. 1106, κώπης ἄνακτες Ογοὶ. 
80. ὙΥΏΪΟΝ Θχϑιρ]65 816 οἰζθα ᾿γ Κθδίῃου, ὙΠῸ οοπποθοῖβ γνώμα ἀνάσσεται 
“οοηϑίζμηι γορίζαν"". Ὗγ8 5Πόου]α ρου ΔΡ5 τολᾶ ἐρέσσεται. (δι 1184. ἐν ἱνε- 
ταλλαγᾷ ἀνδρὸς ἐρέσσει (ϑ8ο. τόξον). Οὐ ἐμππ5: καὶ γνώμα, παρ᾽ ὅτῳ ... 
σμῆπτρον, ὑπερφέρει (οΥ ἄριστ᾽ ἔχει). 

141. σὲ δ᾽, ὦ τέκνον ΔΑ. Β, Κ' Τ,. Ἠδ811. οἷο. ΑἸ4, Ὁϊπα, σὲ δὲ, τέχνον "". 
σοὶ δὲ τέκνον ᾿σαΐεὶ σοί δ᾽, ὦ τέκνον ΝΥ απᾶ, (ἰδ ο1}10γ}ὺ 655. ΕἰΠΠου οὗ 
ΠΊΟΝΙ ὕνγο ἰαϑδῦ ΤΘΘΙΠΡΒ 15 ἘΠ ΟἾΪΥ ΤΟΥ͂Θ ἴῃ ϑοοου θη 06 ὙΥ10Π ΘΟΤΗΙΠΟΠ {158}, 
Βαῦ ἀρυθθβ θούζου τ ἢ ν, ϑηῦ. 106. (γγ Πθγ 6 5866 ποίθ). ΤΠ6 οοηϑίγιοίοη τοῦτο 
ἔρχεταί σε (ἴον εἴς σξ, ΟΥ σοι) ὁδῃ Πϑγαϊν 6 τρί. ΤΥδηβ]αίθ: “2765 σοὶ 
0 γοιι, ἤα8 ἀεσυοίυδα προη ψοι. ΜΥαπα: “ 71δὶ οοπέϊηριι, αὐ 6 ἀοίαΐιμηι 681. 
ΜΠ ο ΘΟΙΏΡΆΤΟΒ (α. Ο. 1420. τί σοι. -. κέρδος ἔρχεται. 229. οὐδενὶ μοιρι- 
δία τίσις ἔρχεται. ΕΒ. Κ᾿. 111. ΗΝ γὰρ ἡ18:ε “αΐῳ. ἘΠ. 169. ΑἹ]. 1188. 
ΕῸΣ Νοορίο]θμλι5 ᾿π που θα {Π|6 ΛΟ] ἀρ ΠΥ ἤροιη Ῥοΐθιβ πᾶ Δ μ7|65. 1 
διϑροοῦ ΠΟΥΘΥ ΟΣ ὑπᾶῦ οἰθπον τόδ᾽ οὐ πᾶν 15 οοΥτιρύ. ῳα, τόδ᾽ ἐλήλυϑεν 
παγχλρατὲς, οὐ τόδ᾽ ... που Ἀράτος, οὐ που ... πᾶν κράτος. ᾿ 

τόδ᾽] φυ. που (οἴεμου ἴον τόδ οΥ πᾶν). ΟΥ προσελήλυϑεν (ον τόδ᾽ 
ἐλήλυϑεν). Βαΐῦ δνθῃ {π15 15. ΠαΥαΪΥ βϑυβίδοίουυ. 

ἐλήλυϑε ΔΑ. Β. Κ. 1.. οἰα. ΑΙ4. Ταγπ, ἐλήλυϑεν Τ. ἐπήλυϑεν Ἠδυΐ. 
149. πᾶν κράτος] “Αὐδοϊίο ροινεγ"". γυμαᾶ: “ϑδιωηηια ρμοίοδέαδ᾽, νΥ 80 

ΟΌβοΥνοο ὑπαὺ πᾶν κράτος ΟσΟΌ 8 ἴῃ 0Π18 56η86 8150 1η Ἡοχοῦ, ΥἼ. 8. ῬΙαΐ. 
Νῖο. (8. Δαὰα “ἤβοῃ. Ξαρ)!. 428. ὦ πᾶν ἔχων κράτος χϑονός. Τὰ [π|κ6 
ἸΏΘΠΠΘΥ Ὀ6Ιονν 897, ὕβρις πᾶσα. 1164. εὐνοίᾳ πάσᾳ. Α7. 4560. πᾶσαν 

εὔκλειαν. Τὰ. 646. πάσας ἀρετᾶς. Κερδίμπου ὈΧΡΙΔ 5 κράτος, ἴο πιθὲῃ 
ἈΠ αϑίαηίϊα, υἷν' ἔιι5 φιοίἰεί, ψια γιιὶς Ἀρατεῖ", Θοτηρδυῖηρ' Ζὥβοῃ, Ἐπὶ. 508. 
παντὶ μέσῳ τὸ κράτος ϑεὸς ὥπασεν. 

ὠγύγιον] “Αποϊοηί, ἤρονι οΟΓ οἰά." ὅ61ι01: τὸ ἐξ ἀρχῆς τιϑέμενον. Ἠδ- 
ΒΥ; ᾿ϑγυγίου. παλαιοῦ, ἀρχαίου. 8.66. ΒΙοιμῖ, 6]. ϑορύ, 810, ἘΥΟΠῚ ὁΠ6 
[ἜὭὭγυγος., 8 διηοϊθηΐ Κίηρ' οὗὁ Αἰπθη5 (Εΐγτα. Μ. ρ. 820, 87.).. Οἵ, οπ (. 
6. 17710. 5 501, ϑορ 910.. ΠΡ 15... 71; 907, Ταϊπ “054...  ῬΙΠα. Ν. ΥἹΣ 72: 

ῬΠΟΟΥΙ. Ρ. 167. ἡ δρυὸς ὠγυγίης. Μαβθργ: “ὠγύγιον ἐλήλυϑε, αὖ απίΐφιιο 
νοπῖς». ΟΥ̓, Απί, 898. ἀρχαῖα τὰ Μαβδακιδᾶν οἴκων ὁρῶμαι πήματα. 

0. ΑΒ. ΕΙΠΕ οὐουἱ τῷδ. ΘΕ. 9η. αὐ... Οὔ 161 πὶ. 157... Το ΘΟ δ. 
Μαθῃ. 8. 291. 

144. νῦν μὲν ἴσως γὰρ Α. Κι. 1..ὄ Τ᾿ οεἴο. νῦν μὲν γὰρ οἶκος Β, Ἐ᾿ Η υτι. 
Αἴδου νῦν μὲν ἃ ΘοΙηπια 15. ΤἸΡΉΘΙν μ]θοθᾶ Ὁγ Βυπμοῖς, ἘποῸρ οὔ ρα ὈῪ 
Ηδυ. Ὀὶπᾶ. Υιηα, ὅομπη, οο. ΤῊΘ ΘΟΥΡΘΒΡΟΠΑΙΠρ᾽ οἴατιδο 15 ὁπόταν δ τος 
146. ϑ680]: νῦν μὲν, φησὶν, εἰσελϑὼν ὅρα τὸν τόπον. ἐπὰν δὲ ἔλϑῃ, 
τότε σὺ τῶν μελάϑρων ἀποστὰς, ὑπηρέτει μοι πρὸς τὴν παροῦσαν 
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᾿ς πξοος γν ἀασοσν κα δέρμα μλοσεννες μν ὁ ναὶ οὐ ἃ 

ν " 

᾿ 

. 

«ὦ 

ΝΡ πεν Ὁ ας ΨΟΈΟ ΣΎ ΘΡ 
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προσιδεῖν ἐθέλεις ὅντινα κεῖται. 145 
δέρκου ϑαρσῶν᾽ ὁπόταν δὲ μόλῃ 
δεινὸς ὁδίτης τῶνδ᾽ ἐκ μελάϑρων, 

γρείαν. ΒοίοΥθ Ππ|15 [η6 1 πᾶν τηϑυϊτθα ἃ ἰδοῦηὰ οὐ ἔπγθθ το ἴο ὁοΥ- 
ΥΘΒΡΟΠΑ νἱδ νν 159---161. 

ἐσχατιαῖς] ἐσχατιᾶς Ἐς, Βνι Τὶ, ΤΠ ῖβὶς, Νϑαοῖκ. δουῖ, Μοίη, δὰ (ἃ. Ὁ. 

δῦ. ῬοΥδΡ5 ἱρά γ. ΟἿ, οη ΑἹ]. 487. Βυΐ 5Ππου]ἃ νὰ ποὺ τϑδᾶ τόπου 
ἐσχατιὰς (οΥ ἐσχατιάν), “ἐδ οιμδ κὐν 8. ΟΓ {16 ρίαςε 3 ἈΝρορίοϊδιαιιβ ἀϊσθοῖβ 
[πΠ6 ΟἸουαβ ἴῃ {πὸ Πυβὺ ᾿πθύδποθ ἴο δκθ ἃ αἰδίαμην βαυνοΥ οἵ η6 βροῦ ΠΟΘ 
ῬΆΙ], πδ5 Πῖ5 δθοάθ; δπα δὔουνναυθ, θη ὑπΠ6 ΠΘΙῸ ΘΟΙη68 ουπ, το αὐΐοηά 
ἴο πῖ5 αἰγϑοίΐοηβ, 901: τὸν ἐπὶ τῷ ἐσχάτῳ τύπῳ. ᾿Εσχατιαῖς Ὑγ1}1 Τπθὰι 
6 {πὸ ἄδίϊνο οἵ ρ]δοβ. Ηθβγοῖι: ᾿Βσχατιά. τὸ ἔσχατον μέρος χωρίου. ΟΥ̓ 
Ηοπι. Οἄ. ε΄ 288. νήσου ῥὴὶ ἐσχατιῆς. β΄. 591. στῆσε δ᾽ ἐπ᾽ ἐσχατιῇ λι- 
μένος. δ΄. 511. ε΄. 489, «ι΄. 182. ἔνϑα δ᾽ ἐπ᾽ “οχοσαῇι σπέος εἴδομεν ἄγχι 
ϑαλάσσης. 11... 1.2. 94. ἐπχατη πολέμοιο δυσηχέος. . 484. Ῥιπᾶ, 50 Πτη. 
ΕΠ. ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς ὄλβου βάλλετ᾽ ᾿αθίρυύδις ΤγΦΘΗ. 1100. ἐπ᾽ 
ἐσχάτοις τόποις. ϑομπδια. {π|π]κ5 ὑπ σπέος οὗ {π6 Οὐγοῖορβ {ππηἰβθα {Π6 
τη 0616] οὗ {Π18 ἱτηθρΊ ΠΥ 566Π16. 

145. ἐθέλεις (Θαρτ. οἱ) Τ. 
ὄντινα κεῖται] “1πῸ τυηϊοῦ ἢ6 ἴΐο5᾽. 1. 6. καϑ' ὄντινα κεῖται. ΑΒ 

ἕξεσϑιαι τόπον, δᾶ {πὸ Π1κ6, 50 ΕἸ. 1214. φιλτάταν ὁδὸν ... φανῆναι. 
ΑἹ]. 817. κέλευϑον ... φανείς. 80. 8056. Επτ. ΟΥ. 1248, στῆϑ' αἱ μὲν 
ὑμῶν τήνδ᾽ ἁμαξήρη τρίβον, [ αἵ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἄλλον οἶμον. ϑαρρ!. 987. 
αἰϑερίαν ἕστηκε πέτραν. ΒδοΟΙ, 807. 872. Βαῦ Ἐϊωγ, ΤΡΕ. Τὶ 620. εἰς 
ἀνάγκης, πείμεϑα. Ἰ βιιβρϑοῦ ΠΟΥΤΘΥΟΙ π6 ὑγπθ τϑϑαϊηρ' 15 ὅντινα ναίει. 
σῇ 40. ἁνὴρ κατοικεῖ τούσδε τοὺς τόπους σαφῶς. 158. 018. 1100. αμα. 

σ. 64. ἢ γάρ, τινες ναίουσι τούσδε τοὺς τόπους; 118. 187 εἰς. Οὐ ροῖ- 

805 ὄντιν᾽ ἔχει νῦν (164. χῶρον τίν᾽ ἔχει). ΟΥ ἔνϑ'᾽ ὅδε ναΐει (κεῖται). 
Οὐ (4. Ο. 1628. μήτ᾽ ἐν οἷς κεῖται τόποις. 

147. δεινὸς ὁδίτης} “7λ6 ἀνοαάοα τυαπάογον". Ἡδποθ ϑ'αρσῶν ν. 140. 
Τὴ ἰοαξμοοηια τυαη 6767, Κϑοϑίπηου ΧΡ] 815 10, τοίου ηρ ἰο 7, 10---1|, 41. 

Δ ΙκΘ ἢ 614 γοπάθυ5 δεινός “ΛοΟΥΥίπ5, 6} ογι5᾽ (πα 50 “βογηααι 5"). ΜΥυα- 
ἄευ οχρ αΐπ5 Ὁ βἰτα αν πὶ {Π6 56η86 οἵ ἀπηγριωμένος 226. ὙΠ ὁδέτης 
(ΗΕοια. Οα. 7, 204. 16, 263, 17, 211.) ὁοαρδιθ λοχέτης (Βα. ᾿ὰ. 761. χωρί- 
τῆς ΕἾ. 22. 219, Ζβοι. Επμα, 988, ἀστίτης ϑορΡῃ. ΕἾ. 81. ἀσπιδίτης ΕῪ. 
8760. Βα 1 πὰπορ ἀοιθῦ τυ μθύμου 10 Ὀ6 π6 ἐγ γθδαϊπρ, Βουρς ὁοη]: ὁπλί- 
τῆς. Βδῖβκθ οὔβούνοβ: “ὁδέτης τῶνδ᾽ ἐκ μελάϑρων ποη ἰπίθ]Προ)". Οι. 
ἀλήτης. ΟΥ δεῦρ᾽ ὀγμεύων (168). Οὐ δεινοῖς σὺν ὅπλοις. ῬῊΪ]. οου]α 
ΒΔΥΟΙΥ ὍΘ ΒΡΟΚΘη οὗ 85. δὴ ὁδίτης, ὦ ἐγαυδίϊογ, ὦ τυαγίαγον. “ΓΠΘΥΘουΘ 1 
πο] 6 ἴο Βουρ κ᾽ 5 οομπ͵θοίασο. ΟἿ, 1109. πτανῶν ἀπ᾽ ἐμῶν ὅπλων. 718. 
κπλοπεὺς [ὅπως γενήσει τῶν ἀνικήτων ὅπλων. 262, τῶν Ἡρακλείων ὄντα 
δεσπότην ὄπλων. 802. 978. 979. 1066. 1064. 1292. Τὸ νγᾶὰβ {π6 ροββθϑβίοῃ 
οὗ {π686 ὑγϑᾶροπβ νον πηϑᾶθρ ῬΏ]1. δεινός. ΟΥἉ, Ἐὰν, Απᾶν. 468, γοργὸς 
ὁπλίτης. 

τῶνδ᾽ ἐκ μελάϑιρων) Κ0Π01: νῦν μὲν, φ φησὶν, εἰσελϑὼν ὅρα τὸν τόπον" 
ἐπὰν δὲ ἔλϑῃ, τότε σὺ τῶν μελάϑρων ἀποστὰς, ὑπηρέτει μοι πρὸς τὴν 
παροῦσαν χρείαν. ΤΠ τννοτᾶβ τῶνδ᾽ ἐκ μελάϑρων τὸ οοπηθοίθα ψ 1} 
προχωρῶν (ἴγοτη 56}0],) 4150 ὈΥ Βτ. Ἐτῇ, Βαΐτῃ. Ὠ1π4, Βουρῖα. βόπη. Νϑποῖς, 
Βογί, Κεθϑύημοσυ. 1 {π|η]τ, νυ οηρΊγ, Ἡδθειηδπη δη4 ὅομη. ΥἱΡΉ ΠΥ οΟΠϑύγ 6 ὑΠΘ 1 

εν δου» μ Δ... ,. αν». 
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πρὸς ἐμὴν ἀεὶ χεῖρα προχωρὼν 
πειρῶ τὸ παρὸν ϑεραπεύειν. 

ΧΟ. μέλον πάλαι μοι σὺ λέγεις, ἄναξ, τὸ σὸν 150 
φρουρεῖν ὄμμ᾽ ἐπὶ σῷ μάλιστα καιρῷ᾽ 

νὰ μόλῃ, τηδυϊκίηρ' ἃ ΘΟΙμμηδ δέου μελάϑρων. ΝΘΟΡίοΙΘμ 5. νγῶβ δυναυθ 
{πῶ ῬΆΙ]. μ84 αυἰύοα 15 ΦροαΘ (ν. 48.), Ῥυὺ 10 νγ8. ῬγΟΡΘΌ]6 ὑπϑὺ 51πῸ6 

᾿{πῶὺ Π6 τϊρῃῦ ἤδνθ γϑύτιγ θα ἴο 1τὉᾧ. ΟἿ 5θϑίηρ' ὕη6 βγη ΡΟΥ5. ΘΡΡΓΙΟΘΟΉΪΏρ' 
15. οανοῖπ, ῬὨΙ]οοίθίθϑ σγοσ]α ἡδύν] οοτηθ Του το Δα αγθ 55 ὕπο, δ υη- 
ἋοΥ ἐπουοίοσο νὰπουῦ δα! Ποϊθηῦ γθϑϑοη 6] θούβ ὑπ6 ννογαβ ἴῃ ααθϑίϊοι 85 8 
ἸῃθΡ ρο]ίϊοη,. ΤΠ15 ἀοδισηδύϊοη οὗ ΡΙΜ]Ιοο ούοδ᾽ ΟδΥ̓ΘΙῚ ΟΟΘΌΓΒ Θθ81} ὈΘΙοΥν 
1458. χαῖρ᾽ ὦ μέλαϑρον ξύμφρουρον ἐμοί. υ. ὧν ἐκ μελάϑρων. 

148, πρὸς ἐμὴν ...} “Αἀυαποίησ (ργοσοοαϊηρ ) αἰιυαγα ἀροογαϊη ἰο ἐλ6 

ηιουδηιδηιίς ΟΥἹ πὶῷ παπᾶ (τὰ ᾿ϑηα 5181] ἀἰἸνθοῦ). ϑομηθια: σα δίρπα πιαηῖι 
γμιθα ααΐία. 

αἰεὶ Α. Β. Κ. Τ,. Τ' εἴς, ΑἸ4. Τάτη. ΒΥ, δα. ἀξὲ Ὀϊπά. ΝΥ υμπᾷ, ϑομη. 
προχωρῶν Α. Κ. 1,. Τ' οἷο. προσχωρῶν Β. 8680]: ὡς ἂν ἐγὼ προσ- 

τάσσω, τοῦτον τὸν τρόπον ποιῶν. Αἴΐοι {π|5 ἃ 1ἴπ6 85 ῬΘΥμδΡ5. [8]16ὴ 
οί. Βαϊ οἵ. οἢ 160. 

149. τὸ παρὸν ϑεραπεύειν] Τρ γιαῆαρα δλ [εἰν ιυπαΐ 15 δο[ον ψοιμ 
(ἐδ6 ηιαΐίογν' ἴῃ λαπάλ)᾽. ΡΙαΐ, αουρ. Ρ. 499 Ὁ. ἀνάγκη μοι, κατὰ τὸν πα- 
λαιὸν λόγον, τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν. Ιμ6ρρ. ΧΙΠ, Ρ. 9659 Ὁ. (Ξᾶ. Ο. 1692. 
τὸ φέρον (παρὸν) ἐκ ϑεοῦ καλῶς φέρειν χρή. 1540. τοὐκ ϑεοῦ παρόν. 
Χρη, ΗΙρρΡ. Υ. 9. μηχανᾶσϑαι αὐτὸν χρὴ πρὸς τὸ παρὸν ἀεὶ ἀπατᾶν. 
ΙΧ. 1. ποιεῖν δὲ τὸ παρατυγχάνον ἀεὶ αὐτῷ δεῖ, καὶ πρὸς τὸ παριστά- 
μένον σποποῦντα τὸ συμφέρον ἐκπον εἶν. ϑοτηθυνῃδῦ ΒΙ ΤΆ ΠΥ τῇ νόσῳ 
9 ὑπηρετεῖν (ΒΕ. Ἐ.. 2117. 8ὅ9801: ὑπηρέτει μοι πρὸς τὴν παροῦσαν χθείαν. 

160. μέλον πάλαι μέλημά μοι (μον οἴη. Ε}) λέγεις, ἀναξ, τὸ σὸν {Π6 
ΟἸΑΘΥ τη85. 14, μέλον πάλαι μέλημα μοι, λέγεις, ἄναξ ΤΕ. Τ. Τάχα. Βτ. 
βοῃ, Βαίΐίπι, Ὀιπᾷ. ὙΥαπᾶ. Ἠδτιῦ. βϑομη. Ο. Μαῦι. βογί, μέλον πάλαι μέ- 
λημνά ον λέγεις, τὸ σὸν αοΥμμ. Βοηθᾶ. (ΤῸ 5601. Δρρδυθηθν ἀϊά ποί 
τοδ ἄναξ.) μέλον πάλαι μέλημ᾽ , ἄναξ, λέγεις, τὸ σὸν Ἐτΐ. πάλαι μέ- 
λημά μοι λέγεις, ἄναξ, τὸ σὸν δι. μέλον πάλαι μοί τι λέγεις, ἄναξ, 
τὸ σὸν ϑομποιᾶ. μέλον πάλαι [μέλημα] μοι λέγεις, ἄναξ, τὸ σὸν Βειρῖκ. 
(Οἐ, οῃ ν. βἔυ. 188.) μέλον πάλαι δή μοι λέγεις, ἄναξ, τὸ σὸν Βυγρθδ (ὙΟ1ὰ 
[π6 νγογᾶβ οἵ {Π6’ 56101: μέλον πάλαι" ἀντὶ τοῦ πρᾶγμα μοι λέγεις, 0 
ΟΟΥ ΘΙ ΏΪΥ ἄοθ5 ποῦ βθθιὴ ἤο ἢδγα γϑϑᾶ μέλημα ἴῃ Πΐ5 ΘΟρΡγ). [πᾶρθρᾶ μέλημα 
αἴξου μέλον δρρθδνβ βαρουῆποιιβ. ΤῊΐθ σογυγθούϊοῃ 8 οσοιγθᾶ 8180 ἴο πιγ- 
561, (τ. μέλον πάλαι μοι πρᾶγμ᾽, ἀναξ, λέγεις, τὸ σὸν ... ΟΥ μέλον 
πάλαι δή μοι λέγεις, ἄναξ, τὸ σὸν ... ΟΥ μέλον πάλαι μοι σὺ λέγεις, 
ἄναξ, τὸ σὸν ... 0801: πρᾶγμά μοι λέγεις ἐκ πολλοῦ μον μὲεμξλη- 
κὸς, τὸ φρουρεῖν τὸ σὸν ὄμμα καὶ τὴν ἀπὸ σοῦ εὐκαιρίαν. Ο. Μεί- 
{Π166: “σμγαῖι αἰϊοῖδ, ὁ γα, φμὼ ηιϊδὲ ἀμάπηι {ϊ{, μὲ οσιῖΐ ηιδὶ ἔμιο 00 {ϊ5δϊη)ιηι 
δοπιπιοῦο υἱσίϊαγοηί". ΟἿ, Ἐπ:. Ττο. 1077. μέλει μέλει μοι ταδ᾽, εἰ φρονεῖς, 
ἄναξ. ΖΒοἢ. Αρ. 1628. οὐ σὲ προσήκει τὸ μέλημα λέγειν τοῦτο. ΤΈΘΟΟΥ. 
ΧΙΥ, 2. τί δὲ σοὶ τὸ μέλημα: 

μέλον (γρ. μέλλον) Ε. 
161. τὸ φρουρεῖν ἐπὶ σῷ μάλιστα καιρῷ ϑοΒη. ΝάσοΙς, φρουρεῖν ὄμ- 

ματι σὸν μάλιστα καιρὸν Βογῇ. 50 ὄμματος φρουρὰν ΤΥ. 228. ᾳ. φρου- 
ρεῖν ὄμματι σὴν μάλιστα χεῖρα. 
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νῦν δέ μοι 
λέγ᾽ αὐλὰς ποίας ἔνεδρος ναίει 

καὶ χῶρον τίν᾽ ἔχει. τὸ γάρ τοι 
μαϑεῖν οὐκ ἀποκαίριον, 108 
(μὴ προσπεσῶν μὲ λάϑῃ ποϑέν. 

Ν᾿ , Ἃ ,ὕ ἈΡῚ Ε ΨῈ Ὁ δ᾽ , 
τίς τόπος. ἡ τίς εδρα; τίν ἔχει στίβον, 

ἔναυλον. ἢ ϑυραῖον ; 

τὸ σὸν φρουρεῖν ὄμμ᾽ ἐΤλαΐ 1 λοι γυαίοι ψοι" ογεὗ. ὅ6Π01: τὰ σὰ 
νεύματα φυλάττειν. Βυὺ ὄμμα ῬΥΟΡΔΡΙΥ τπθϑη5 {Π6 δὺ8 οἵ ὑπὸ Οπουιι5 
ταύπου ὕπαπ ὑπᾶὺ οἵ Νϑορίοϊθμηιβ. ἀμπα 5ὸ Ηθδαῦμ: “ὀομίμηι ἠιϑιυ ἱπιέδηζιω)ὶ 
6556, ΘΟΒΠΘΙα: “μέ οὐ μιδὶ ἱμὸ ρμοίϊδ 5ἴηιιηι Θοπιμιο 0 υἱργίϊαγ ον". ΟἹ. ΤΎΔΟΙ,. 
25. ὁρῶ ... οὐδέ μ᾽ ὄμματος (οὔ "ιν 6ψ6}} φρουρὰν παρῆλϑε, τόνδε μὴ 
λεύσσειν στόλον. 914. κἀγὼ λαϑραῖον ὄμμ᾽ ἐπεσκιασμένη 1 ̓ φρούρουν. 
ψλοΣ ἄῦη, ὙΙ. 200. “Ομαηένηι αοΐο ροδϑοηξ οοιὶ δ ογυαῦ ϑεφιιθηέιων". 

ὄμμ᾽] νεῦμ᾽ Βιιγρδ5 (ἔγοπι ἐπῸ ὀχρ!αηδύϊοη οὐ ὑπὸ ὅ6Π01: τὰ σὰ νεύ- 
ματὰ φυλάττειν). 

ἐπὶ σῷ μάλιστα καιρῷ] ὅοο]: τὴν ἀπὸ σοῦ εὐκαιρίαν. Ηδγηι: “μὲ 
πιασῖπιε {ἰδὲ ορρογάμγιηι 65. ἘΠῚ: “ργοιέ {μὶς οοηυθηῖέ γναϊίογτιὶδ5". (ὧι, ἐπὶ 

σῇ μαλιστα χειρὶ (οἴ, 148), οὐ ἐπὶ τῷ μάλιστα καιρῷ. 
1091 ΘΕ μοι ἐΆ δ, Τὸ, ΠῚ δρο; ἸΔ14, Τανπυ διὸ, ἐμὸν 18: ΒΓ: 
αὐλας] αὐλᾶς Τ. 
168. ἔνεδρος) “ϑεοιίοα, «ἀοριϊοϊοα, οδέανιϊδλοα, ἐλογοῖη, ὃἃ5. δ΄ ὑθπϑηΐ. 

ΟἹ. Τ: ἔνοικος. ΤΠ6 ορροβίία ἔξεδρος οοοιν5 112, οὐκ ἔξεδρος, ἀλλ᾽ ἔν- 
τοπος ἁνήρ. ΟΕ, 1517. τίς τόπος, ἢ τίς ἕδρα; Οοιηραῖο ἔφεδρος, ἔξεδρος, 
πάρεδρος, πρόσεδρος. 

164. τὸ γάρ μοι μαϑεῖν ...1 ΜἭοι ὕπτ|5 Ρ]ϑοθα 15. ΒΥ πὸ τηθϑπη5 δἰθρϑηῦ, 
1 ννου]ᾶ τϑϑᾶ τὸ γάρ τοι μαϑ'εῖν. 

τ. μή μὲ λάϑῃ προσπεσὼν {π6 πι85. ΑΙ4. Τπιιπ. μὴ προσπεσών μὲ 
λαϑῃ Ἠθστη. Ἐγῇ, Πιμα. γΥγαυμπᾶ. Ηδτῦ. ϑομη. ΒΡ. μή μὲ λάϑῃ, πελάσας 
Βυ. μὴ λάϑῃ προσιών ποϑὲν ΘΟ. ΝϑιΟΙς (πᾷ ἴῃ ν. νυ. 141, ὦ τέκνον, 
σὲ δ᾽ ἐλήλυϑ'εν). ΟἹ. 46. μὴ καὶ λάϑῃ μὲ προσπεσών. δᾶ οῃ 141]. 

προσπεσών)] πελάσας ΒΥ. προπεσὼν ἘΠἼΙη51. δα ΗδτΥ. 018. ϑ'6Π0]: 
προσπελάσας. 

157. τίς τόπος, ἡ τίς ἕδρα;] ΟἿ, 212. οὐκ ἔξεδρος ἀλλ᾽ ἔντοπος ἁνήρ. 
τίν᾽ ἔχει στίβον ...:}] Τὴν, “ωλαὲ ἐγεαα ἤας ἀδ, ἴπ ἄθοῦϑ Οὐ οκέ ο[" ἀ0075 

1, αὐ. εἰδὲὶ νυογδαΐμγ, ἀοηιὶ ἀπ [ογὶδ᾽ ΨΥ ΔΚΘΗ͂ΘΙα οουγθοῦβ: τίς τόπος, ῇ τίς 

ἕδρα, τίς ἔχει στίβος,  ἔναυλον ἡ ϑυραῖον; (τύπος δᾶ ἕδρα τοίοττίηρ' 
ἰο ἔναυλος, στίβος ἰο ϑυραῖον). ““ἔνεδρος ναΐξι γὙϑῖογβ ὕο ΠῚ5. ϑϑίδ 15 Π6α 
γοδιάθηοο, χῶρον τίν᾽ ἔχει ἴο {π6 ρίδοθ ἴῃ γνῃϊο Π6 ΠΡΡΘη5 0 ΡῈ δὖ 1Π6 
τηοτηθηΐ," (Β98η.) Οα. τίς στέβος ἢ τίς ἕδρα; τίν᾽ ἔχει τόπον ; (" λεγε 5 
Λῖς ἐγαςῖ οὐ ἢϊδ αὐόοίο τὐλαί ρίαφο ἴδ 1ξ 6 οσοιρῖο5 7) ἘΒῸΥ στίβον απ. βίον. 
(Ρούμῶρ5 στέβον οδτης ἴσοι 108.) 

ἔδρα] ““Ῥοαε’. ΟἿ, ἔνεδρος 408. 
158. ἔναυλον] Ι. 6. ἔνοικον, ἔνεδρον (153). 
ἔναυλον ἢ ϑυραῖον;) “44 λοηια ο7" οἰ" ϑ'6Π01: ἐντὸς. ἢ ἐκτός. 80 

ϑυραῖος 15. Ορροβϑαᾶ το σκηνῆς ὑὕπαυλος Α1. 108 ἢ. Οὗ 212. Αὐὐαϑ ἴῃ Ὠ15 

ῬμιΠοοίοίθβ: “οὶ λαροι εὐὖο ἀργοπε 3" ῬΟΥΒΟῚ (δα Οτορύ, 1268) ὑπ1 115 
ἢπᾶῦ ὙΠποπα, Μδρ. ν. ἔναυλος γοδα ἔναυλος ἡ ϑυραῖος. 
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ΝΕ. οἶκον μὲν ὁρᾷς τόνδ᾽ ἀμφέϑυρον 
πετρίνης κοίτης. 100 

ΧΟ. ποῦ γὰρ ὁ τλήμων αὐτὸς ἄπεστιν; 
ΝΕ. δῆλον ἔμοιγ᾽ ὡς φορβῆς χρείᾳ 

στίβον ὀγμεύει τῇδε πέλας που. 

109---ΟἹ. οἶκον ... ἄπεστιν; 1 Βομθᾶϊοῦ ρυόροβθθ [0 οἴβθοῦ {{πθ56. {Π1668 
1ἴπθ5 ἃπα 4180 π8 νογᾶβ σμυγερὸν σμυγερῶς 166, ἴῃ ογᾶοι [ο Θατλ 1156. {Π|5 
ΒΊΧΟΡΠΘ να {ΠπῸ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΟΙηρ' οπη6 (οἷ. 144--9.). ΟΥ, οα 144, 1660. 

189. οἶκον μέν] “716 λαδῖί(ξαξϊοη ἱπαοοα", Ὁποιρὴ ποῦ {π6 τηδη Πἰπηβ6 1 
(101). Οὗ οἡ 1. δ Καβῆθ!᾽ 5. οογγθοίίου μῶν οἶκον ὁρᾷς 15 απ106 ΠπΘ6641655. 

οἶκον ... πετρίνης κοίτης} 1. 6. πετρίνην κοίτην, ἢ οἶκός ἐστι. ΑΒ 
Θήβης ἄστυ, τέρμα τῆς σωτηρίας ((Ε4. (. 728.), τέλος ϑανάτου οἷο. ΤΠ 
Θριποῖ πετρίνης 5Ποι14 5 Υ1ΟΌ ΠΥ ὈΘΙοπρ' ὑο οἶκον. 

ἀμφίϑυρον] Ὅρεη αἱ δοιθ εἰος οὐ' δαϊγοηιϊίϊο5᾽. ΤΠ15. ὀδνθ. ἰδ 
ΟΔΠ64 10. δέστομος πέτρα. 962. σχῆμα πέτρας δίπυλον. ΟἿ, ᾿ππι. Μαα. 
138. ἀμφιπύλου ... μελάϑρου. ὙΈΏΟΥΘ {π6 56Π01: τὸ ἔχον δύο πύλας καὶ 
εἰσόδους οἰο. Ἡδτοά, ΠΙ. 60. ὄρυγμα ... ἀμφίστομον. Οοιιρατα ἀμφιδέ- 
ξιος (Π4. Ο. 1112, ἀμφίϑηκτος Απί. 1809. 

101. ποῦ γὰρ ...:}] “Ἡγλονα, 1 ργαμ, εἰς. Τπθ γὰρ ἰ5. Ποῖα ἱπίθυσορδ- 
{1νθ, 85. οδθηῃ βἰβθυνῆθοσθ. ΘΠ άθυ: “δὲ ἴρ86. ηιῖδ67 {{{6 65., ψιῖὶ ποτὶ 6δὲ ἴη- 
ἐμ8 Ὁ", 0011. 8319. Τα ΟΠονὰ5. Ρϑυ μα Ρ5. 851 {Π|5 «ἀαθδίομ, οῃ ἈΡΡΡΟΘΟΠΪΏ δ᾽ 
[541 ΘΔ ΘΙ, 86 Ηπαϊπρ' ι ΘΙΡύγ. φα. ποῦ γὰρ ὁ τλήμων αὐτός; ἄπεστιν: 
ΟΥ ποῦ γὰρ ὁ τλήμων; ἡ που ἄπεστιν; 

τλήμων) τλάμων Ἐ. 
ἄπεστιν Β. Τ. Βι. ἄπεστι Α. Β. Κ. 1,. οἴο. ΑΙ4. Τιππ. 
1602. φορβῆς] τροφῆς Ῥ. ῬΙΟΡΔΌΪΥ ἃ Ρ]ο55. 
108, στίβον] “Ηϊξ5 είθρ οΥ ἐρεαά". ΤΊ5 ἀδρομᾶβ, 1 {πίηϊς, οα ὀγμεύει. 

Οὐ οἡ 716. Μαίπ. οχρ]θϑίηβ, ἵη ας βορέω (δεικτικῶς). 

ὀγμεύει) “6 ἰς ἀγαρφίηφ ἵπ α τηυααϊηφ πιαρηθν", νυ ἃ ἸΔΡουο5. δά 
τπιηϑίθθυ σαὶ, το] ηρ' ἔΓΟΤὴ 5146 ἴο 5146, 8,5. ΤἜΘΡΘΙΒ ΘΡΡΘδν ἴο 4ο θη 

ο πονῖηρ,. ΟἿ, 206. στίβου κατ᾽ ἀνάγπκαν ἕρποντος. 915. πταίων ὑπ᾽ ἀναγ- 

πας. 291- εἰλυόμην δύστηνον ἐξέλκων πόδα. ΒΟΒΟΙ: ὄγμος λέγεται ἡ 
ἐπὶ στίχον φυτεία (ἐπίστοιχος α. ὈΙπ4.. νῦν δὲ ἀντὶ τοῦ ἐφεξῆς πο- 
ρξύεται. Κ68Π0]. ῬΠΘΟΟΥ͂, 1. 48, ἐπίστιχος τῶν ἀμπέλων φυτεία. ὅ68ο], 
Ηοιι. ΤΙ, λ΄. 48. ὄγμον τὸ “ἐπίστιχον ἔργον τῶν ϑεριξόντων. ὅϑιυϊά: ὄγμος. 
ἡ κατὰ στίχον ἔφοδος τῶν ϑεριστῶν. ϑομπηοία: “ἄγαρε ἤϊηιδοι " οἡ δίθρ ὃν 
δε (ας ἐλμδ γόωρονς ὄγμον ἐλαύνουσιν)". ἨἩδΥπι: “ υἱάηι αοἴποορς ,Ῥ»οϑθηιῖ- 
ἐμγ᾽ (ϑ πα πάη ὃ τηθύθῃ τ 5 γΘΡΘΕΙ[6). ΟΥἹ πλλοτῦβ:" οὗ δ᾽ ὥστ᾽ ἀμη- 
τῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν ] ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ᾽ ἄρου- 
ραν, οἷο. (να 561}01.). ὙΠΘοοΥ, Χ. 2, οὔτε τὸν ὄγμον ἄγειν ὀρϑὸν δύνᾳ; 
ὡς τοπρὶν ἀγες (ἢ 5680].). Χρῃ, Ογυ. 11. 4. 20. ὥγμευον αὐτῷ. 8- 
510}, ΦΡμη. ΕἾ. 1, 10. ὄγμους ϑερίζων. 0. ΘΙΏΣΥ. Υ. 87. ὅοΠο]. δα Ν:- 
οδπᾶ, ὙΠΟΥ, ὅ71, ῬΟΙ]αο. Υ͂, 77. Εΐγ. Μ. ργ. 618, 838. Ηδβγομ, δηᾶ ϑαϊά, 
ἷπ ν. δϑογβον ΘΟΠΙΡΆΣΘΒ Τλπιόδῃ, ΤΥ, ὅ87. “φμα 56} δαργαάα ἰθηπίμδ αρίέ 
δίοοαθ βιμϊοαίογ" αὐοπιθ. Τὴ ρ]οββ ὀστιβογμεὺς (ἰ. 6. στέβον ὀγμεύει) ἂρ. 
ατδιητηδῦ, (οἰ 5], Ρ. 981. ΘΥΙαΘηΌ]ν γϑθυβ ὑο {5 ραβϑαρθ. 

τόνδε νυ]ρ. τήνδε Ε, Ἡθδποθ 1 νγου]Ἱᾶ τραᾶ τῇδε “λόγο (τῇδε πέλας 
που, “δογισιυλμεῦθ πθαν ἵπ ἐμιῖδ φιαγίθ)"᾽). ΟΥ, (4, 'ὐ. 1128, τῇδέ που. Ὅ]|ι9 
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ΝΥΝ ΟΣ 

- 
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ταύτην γὰρ ἔχειν βιοτῆς αὐτὸν 
λόγος ἐστὶ φύσιν. ϑηροβολοῦντα 10 
πτηνοῖς ἰοῖς [σμυγερὸν σμυγερῶς], οὐδέ τιν᾽ αὐτῶ 
παιῶνα κακῶν ἐπινωμᾶν. 

ΘΟΥΤΈΡ ΟΝ ῬΥΟΡΑΡΙΥ ἃ’οθ8 ἔπι ἃ τι οΥβίδηαϊηρ' οὐ ὑπ ννουβ στίβον 
ὀγμεύει. 
᾿ πέλας που] ᾿ϑοηιοίυλογα πθαρ). ΟἿ, 16, 41. ἘΠ. 898. Τπιν. Ηθο, 1124. 
ἢ γὰρ ἕγγυς ἑἕστί που: 

1604. βιοτῆς ... φύσιν] “Κιπὰ ὁ 16. 
106. ϑηροβολοῦντα] Ἐγγοῖαθ Ογσῖο. Ερ. 4. εὔστοχα ϑηροβολεῖτε, 

κυναγέται. : 
166. πτηνοῖς ἐἰοῖς) Οἵ, Ηδοπι, 1], ε΄. 111. Πάνδαρε, ποῦ τοι τόξον ἰδὲ 

πτερόεντες ὀϊστοί "Ν 
στυγερὸν στυγερῶς [Π6 πη855. Ηδγῃ. ϑ'ογί. στυγερὰν στυγερῶς Ἐτΐ. 

σμυγερὸν σμυγερῶς ΒΥ. (6011. Ηδδγοι: σμυγερόν. ἐπίπονον, οἰκτρὸν, 
μοχϑηρόν. 14: σμυγερῶς. ἐπιπόνως. διὰ Ἐιδύ. Ρ. 1408. ἔστι δὲ σμυγε- 
ρῶς τὸ ἐπιπόνως, ὀδυνηρῶς, οἰ6.) Ηοπι. Οἄ. γ΄. 198. σμυγερῶς (Θ6Π01: 
ἐπιπόνως) ἀπέτισεν. ΑΒ {Π6 ΞΚομο]αϑὺ 4150. θχρ]δίη5 Ὺ ἐπιπόνως (ἰποιρἢ 
νυ που ΘὉΏΥ ἸΟΘΙΠΤηΔ), {Ὁ 566 Π|5 ῬΙΌΡΘΡ]Θ {πῶῦ Π6 ἴοο τϑϑᾷ ποτ σμυγερὸν 
σμωυγερῶς. ΒΥΌΠΟΙΚ 5. ΘοΥγθούϊοι μὰ 5. θθθῃ δαἀορίοα Ὀγ Ησδῖτι. 1)1η4. ὙΥπιπὰ. 
βομη, Ηδγι. Βρὶς. ὙΠῸ νου, 85. Β.ΤΡΟΒ ΟΌΒΟΥγΟΒ, 15 8ηὴ ἅπαξ λεγόμενον 
ἴη Τγαρθαᾶν, ϑϑυῆουῦ ΤϑμδΥ 5. ὑπαῦ {Ππ6 ὉΥδρὶο ὙΥΥΙΘΥΒ. ΡΡΘΑΥ ἴο Πᾶνα 8Ὁ- 
βία! πθα ἔγουη {Π6 τιδ8ὲ οὗ {Ππ6 δριμὺ σμυγερὸς, ἴῸΥ Ἡ ΠΪΟ ἢ ΒΟΡΠΟΟΙ65. νοῦ] 
ἀου 1655 μᾶνϑ τι584 [Π6 ΤΠΟΥΘ τπιϑτι8} οπθ μογερὸς. ὙΠοΙθίοσο απ. μογερὸν 
μογερῶς. Βα 1 5βυβθρθοῦ {πῶῦ {Ππ6586 ὕνγο ψουβ 86. δὴ ἰηϊουροϊδύϊοη, θα 
Βῃουα θ6 ο]θοίθα. ψϑυβοβ 1602--8 νν1}] {πΠ6 ΘΟΥΤΘΘΡΟΠμα οχϑοῦν τ νν. 
144. 40. Μϑίίι., 1 πᾶ, ργόροβββ {Π6 βϑηθ οογχϑοίΐοῃ. ΕὟΙ στυγερὸς 
οἵ, ΕἸ, 92. στυγεραὶ ... εὐναὶ μογερῶν οἴπων. ΤῪ, 1017. Δηΐ, 144, Ἐν. 
Μεά. 147. βιοτὰν στυγεράν. ἘΠ. 122, σχετλίων πόνων καὶ στυγερᾶς ζωᾶς. 
Ζβομ. ϑορί. 841. Ῥοῦβ. 912. Ἐπ. 808. ΑΡ0}}. ΒΕ. ΙΓ, 1488. στυγερὸν 
δ᾽ ἄχος ἄμμι λέλειπται. Ηδδγομ: στυγερόν. κακοπαϑὲς, χαλεπόν. ὙΠ 
ΘΡι μοῦ 15. ὭΘΥΘΥ τι864 ο ἀδθηοίθ ἃ Ἰυγείολεά πιαη. ῖθ σμυγερὸν σμυγερῶς 
οὗ Τύ. 618. “ϑυτῆρα καινῷ καινὸν ἐν πεπλώματι. 

1607. αὐτῷ Β. Κ΄. Ὑ. Ταση. Βυ. ἘγῈ, βοι, Βαϊίπι. ΜΔ. Ηδυῦ. ὅομη. ΒΡ. 
αὑτῷ Α. (9) 1. οἴο. ΑἸΑ. ἨουΠη. Τι1π4. γγυπά. οὐδέ τιν᾽ αὐτῷ οτα. ᾿ὰ. Ὀγδοκοίθα 
ὈΥ Ησιμι. ὅ6}0]: αὑτῷ. ἀντὶ τοῦ ἑαυτῷ. 

1608. παιῶνα κακῶν] .Α( Λοαῖογ'" ΟΡ ΠΐἘ ἱγομῶϊε5᾽. ΟἿ, 882. Ζύδοι. Αρ. 
99. παιών τε γενοῦ τῆσδε μερίμνης. ΑὐΙδύ. ΑοΠ, 1228. παιωνίέαισι χερ- 
σίν. ΒΙ]οιηῖ, 6]. Αρϑιη. 98. 

ἐπινωμᾶν] “Αρργοαολεδβ, υἱεδίί5.". Ἰιαῦ. “αοοοάογν θ᾽, ἃ 5 ΘΧρ]δῖη Βνῃ. Βανί. 
βομη. οἵο. ΟἿ 882, ἴϑι μοι παιών. Ληΐ, 189. ἐπενώμα στυφελίξων μέ- 
γας Ἄρης. 80 προσνωμᾶν 15. Ἰηϊδηβίἑῖνα 717. Ἐπινωμᾶν 15 ἰγδηδιθϊν 
ἴῃ ΖΒ Π, ὅθρ. 128. πλήρους ἐπινωμᾷ (αϑδῖρης Ι0{8). Ἐυτη. 511. λάχη͵. 
ἐπινωμᾷ “στάσις ἅμα. Ἐπι. ῬΗωπ. 1664, εἰ ... τάδε σώματα νεκρῶν | Ε 
ματος αὐγαῖς σαῖς ἐπενώμας. Οἱ «οἰϊνα νϑυῦβ» τι δῷ ποιιΐουϑ ν. Μδίῃ. 

ἃ, 490, 1. Το". δᾶ Α]. 348. Τἰμαου οχραΐπ τὴ 0π6 Κ6801: “αὐτῷ 
ἐπινωμᾶν “εἰδὶ αἰἐγίφδιιογο", 1. 6. ἰἸηνθπῖγο, ἐξευρίσκειν, τὖ ΘΧΡΙΙΟαῦ 50}0].᾽» 
ΤΠ ΠΠ| θην απ θυ δηα οὐποῦθ. Βαῦ [Π15 Θχρ]απούοη 15. ὈΥ ΠΟ ΤΠΘΔΠ 8 
βο ἰβίδοιουυ. Βυγρο5 οοιγοοῖβ πόδα νωμᾶν (0011, 717); θὰ οα νψνμδῦὺ ὑΠ6ῃ 
γγουἹα {π6 ἀδίνο αὐτῷ ἀδροπαϑ 

ἀπ κλόδ τχα «ἀλλ ς αν ἀνε με δι δινθιδοονο νῶν κόνιν. -νωμιυκιθιανδα, ,.».:.ω...ΟὍ.ϑ -ΠΞ νι : τ{ 
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᾿ ᾽ ’ ἢ ᾽} Θ᾽ ἘΣ 
ΧΟ. οἰκτείρω νιν ἔγωγ᾽. ὁοπῶς. 

μή του κηδομένου βροτῶν 170 
μηδὲ ξύντροφον ὄμμ᾽ ἔχων, 
δύστανος. μόνος ἀεὶ. 
νοσεῖ μὲν νόσον ἀγρίαν, 
ἀλύει δ᾽ ἐπὶ παντί τῷ 

109 --ΤἸ΄9 --- 180---190. 

109, οἰκτείρω ... ὅπως οἰς.1 “1 ρίίψ αΐρι [ον ἐπα (1. λοιυ, λοιυ ἐμαί) 
δίς." ὅ6801: ἐλεῶ, φησὶν, αὐτὸν, πῶς δύναται διάγειν μἱ συνοικῶν 
τινι, μήτε κηδόμενόν τινα ἔχων. ΟἿἁ, ΑἹ. 610. οἴκτειρε δ᾽... ὅσον κακὸν 

. ψεμεῖς. “ΠΟ ΟΠοΥτ5 Ἰδιηθηΐβ ὑπαΐ. ΠΠΘΥΘ 15. ΠῸ ΟΠ6 ἤο ΟΥ̓ ἴον ῬΏ1])οο- 
ἰθίθϑ (οἵ. 198. 281), ΠΟΥ ουύθὴ ἃ. Θοιηρθηΐοη,, ᾧπθ Κιπα οἼδηοα οὗ ὑγῆ056 ΘΥ6 
τορι 4]]Θνταίθ ΠῚ5. σα θυῖηρθ, ΟἿ, 698 .᾽; (5. Πῃη.) 

1710. μή του κηδομένου] μὴ τοὺς κηδομένους 1,. ρΥ. ὙΥΈΏΪΟΝ τηϊρμύ 
Ῥ6 οοηδίχιιθα ἢ ἔχων. 5680]: μή τινος αὐτοῦ τῶν ἀνθρώπων κηδο- 
μένου. ἘῸΣ {πθ ὀμδηρ6 οἵ ὁδ56 ἴῃ {Ππ6 ῬΑυθΟΙρ]65 ΟΕ ΤΈ  291. Ε΄ ΤΕ ΠΟΙ οὶ 
τῆς ἐμπορίας οὐκ οὔσης, οὐδ᾽ ἐπιμιγνύντες ἀλλήλοις. 

171. μηδὲ Α. Β. ΗδΙ], ΑΙ4ά. μηδ᾽ αὖ Τὶ Τατπ. μὴ Κ΄. 1,. 
σύντροφον) ξύντροφον Βι: Μεί. Ναιῦοῖς. βγῇ. ῬυοθΆΌΙΥ τἰρμν: οἵ, 

ν. δηῦ. 182. ΑἸΠΠουρΡῊ π6 δχϑοῦ Θουυθϑροπμάθηοθ οἵ τηϑίσα 1856 ηοὺ ὈΥ ΘΗΥ 
τηθθ 5 ΠΘΟΘΒΒΘΙΎΥ. 

σύντροφον ὄμμ᾽] “44 σοπιραπίοη ῥηϊεπὰ ([ἰΐ. οὔ͵δεοὶ ὁ Ἰου6)". Βυγραδ 
ἰγϑη51αΐθϑ: “ἃ ὁλιωη". ὅοΠοΙ: μηδὲ ὁρῶν εἰς ἄνϑρωπον σύνοικον. Βευΐ οὁη 
169 Π6 δχρί αἷμ 1 κηδεμόνα τινὰ ἔχων. ὙΏΙΟΙ νντηαου ἀΡΡρύονο5 οἵ. ὅ0 
ἴμ6 ΟΠοστιθ 585 ἤΘΙονν 698, οὐδὲ τιν᾽ “ἐγχώρων παπογ είτονα (ἔχων). σι. 
ΑἹ. 911. ὦ φίλτατ᾽ Αἴΐας, ῶ ξύναιμον ὄμμ᾽ ἐμοί. 861. κλειναί τ΄ ᾿᾿ϑῆναι 
καὶ τὸ σύντροφον γένος (50801: οἵ ὁμήλικες). 640. συντρόφοις ὀργαῖς. 
ΕΉ, 208, ΖἜΒ6}. ΟΠο. 288. ὦ ποϑεινὸν ὄμμα δῖο. Ἰγ. ΘἹΥ- 1082. ὦ πο- 
ϑεινὸν ὄμμ᾽ ὁμιλέας ἐμῆς. ΑἸἹς. 1186. ὦ φιλτάτης γυναικὸς ὄμμα καὶ 
δέμας. Ἠδο. 488, ὦ φῶς" προσειπεῖν γὰρ σὸν ὄνομ᾽ ἔξεστί μοι. Θυ. 

ξύντροφον ἄνδρ᾽. 
ἘΠ ΔΙ Α, ΒῚ ΟΊ, Ἠδ31]. ΑΙα. Ὁτηᾶς δὲο. αἰξδ Τὸ Τατη ΒΒ. Ηθεῖαι 

ΒΟΥ, 
118. νοσεῖ ... νόσον] Ζ56ῃ. Ῥτοιη. 884. ἔα μὲ τήνδε τὴν νόσον νο- 

σεῖν. Ἐπν. Απᾶν, 220. ΡΕγῖχ. Εν. ΧΠῚ. 2, Αὐἱδί. Αν. 81. νόσον νοσοῦμεν 
τὴν ἐναντίαν Σάκᾳ. Ὑε5ρ. 7]. νόσον ... ἀλλόκοτον ... νοσεῖ. ἨἩροτοᾶ. 
ΠΙ. 58. νοῦσον μεγάλην νοσέων. Βαῤ ΤΥϑοη. δὅ44, νοσοῦντι κείνῳ πολλὰ 
τῇδε τῇ νόσῳ. 

νόσον ἀγρίαν] “4η ΑΉΘΤ 7), 8076 ἀϊδθαδε᾽. Μαχ. Τυ τσ. ΧΠΙῚ. ἔπ. τὰ ἕρ- 
πυστικὰ τῶν ἑλκῶν πρὸς τὰς ἰάσεις ἀγριαένει. ὃο ἕλκος ἄγριον ἴπ τη6- 
4108] νυ]  Υ5. 

174. ἀλύει} “76 ἰ6 (ο)οοίοα, ἰδ ἴπ αηριῖδι". ὅοβοῖ: ἀλγεῖ, ἀπορεῖ. 
ΕἸΒΟ ποτ ἀλύειν 15. Θχρ αϊπϑᾶ ὈΥ ΘΟ ΠΟΘ Υ σοὺ οἵ ΒΙΣΟΏρ᾽ 5ΙρῚ ΠΟΘ ΟΠ, 
ἀδημονεῖν. ΤΊ ΟσοΙγ5 4150 1194. ἀλύοντα χειμερίῳ λύπᾳ. ἘἸ. 186. (ΒΕ. 
Ἐ. 69ὅ, ΖΦ ΒΟ, ϑϑρί. 887, Εὰσ. Οὐ. 271. Ογο]. 488, οἷο. ΤῊΘ ρϑῃυ!τηδίθ 
ἴπ Αὐἰδίο Θ θοὶς 15 Ἰοπρ; ἴπ Ηομηδὺ ἰδ 15 Βῃογίθηθᾶ, 1], ε΄. 862, ὡς ἔφαϑ', 
ἡ δ᾽ ἀλύουσ᾽ ἀπεβήσατο, τείρετο δ᾽ αἰνῶς. ΒΙοπιῇ, 6]. δερί. 587. 

ἐπὶ παντί τῳ χρείας ἴσταμένῳ])] “Οηπ δυονῳ ραγίϊοιαν τσαπέ ἐλαΐ αγῖδο5 
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χρείας ἱσταμένῳ. πῶς ποτε πῶς δύυόσμορος ἀντέχει; [78 
ὦ παλάμαι ϑεῶν, 
: ἥ ’ » 
ὦ δυστανα γένη βροτῶν. 

οἷς μὴ μέτριος αἰών. 

(ογ αβ5 ἱί αγὶδε58)". 1. 6.. ἐπὶ πάσῃ τινὶ χρείᾳ ἱσταμένᾳ. ΗΘΔ: ΤΩ ομιηὶ 
τπρρα ϑερογυρηϊέ πδορϑδίἑαίε, ἩΘΥΤΆΘΠΗ ΘΧΡΙαἴπδ: ἐπὶ πάσῃ τῇ παρούσῃ 

χρείᾳ. ΟΕ ΑΥΙΒ614. Ἰ' Ρ. 84. ἔτι καὶ νῦν παντὸς ὡς εἰπεῖν ὑπ) Ἡράκλεις 
βοῶντος ἐπὶ ἅπαντι τῷ χρείας ἱσταμένῳ, τοῦτο δὴ τοῦ Σοφοκλέους. 

παντί τῳ Α. Β. Κ. Τὶ. Τ. ἀπᾶ ῬΙΟΒΔΡΙΥ 811 {π6 πι855. Α]4, Ταση. ΒΥ. 
1, παντὶ τῷ Αὐιδια. Ι. ὅ9. στ. Υυιμα. Ηδτῦ. ϑόμη, ΒΡΚ. ΟἿ, Ἡδγοᾶ. 
ΙΥ. 1032. τοῦτο γὰρ ἐπὶ παντὶ τῷ διδομένῳ ἔλεγε. ὴῆΘ ΘΟΠΒΙΔΏΤΙΥ Πηα 
πᾶς τις Ἰοϊπθοα τορούπου, 1οὸ ΟἸγ5. Οὐ. Υ11. 122, οὐκοῦν τόδε μὲν οἶμαι 
παντί τῳ δῆλον. Ἡδϑγομῖαθ. πᾷ Ῥοῖ. Ρ. 879, 12, ΘΧΡΙδη: παντί τῷ ὈΥ 
παντί τινι, γοίθυυϊηρ πὸ ἀοπθὺ ἴο {π|5 ραβϑᾶρθ. β'ομο]: ἐπὶ παντὶ (τῷ Δ 6. 
Ἐν Βι.) ἐν χρείᾳ γινομένῳ ἀπορεῖ. Πᾶν χρείας 15 Θαπίναϊοην ἰο πᾶσα 
χρεία. ΟἿ, Α]. 814. κανήρετ᾽ ἐν τῷ πράγματος κυροῖ ποτε. 140. τί τ᾽ 
ἐστὶ χρείας τῆσδ᾽ ὑπεσπανισμένον; Απϑ. 1229. ἐν τῷ ξυμφορᾶς διε- 
φϑάρης; Τὰ, ϑτ6. ποῦ ποτ᾽ εἰμὶ πράγματος: Ε1. 169. τί ... ἀγγελίας; 
{π|: ἘΠ᾿ 1174: ὡς πρὸς τί χρείας; 1442, ἵν᾽ ἕσταμεν χρείας. Οὐ “86. 
πῃ. 620. εἰς τὸ πᾶν χρόνου. ῬΊΝιο. ΝΗ. δῦ. ἐν παντὶ δὴ ἀϑυμίας ἦσαν͵ 

ῬΙαύ. Μααν. 86. ἐν παντὶ δὴ γεγονὼς ἀπορίας. Ἠοτγοά. ΥΙΙ. 118. ἐς πᾶν 
κακοῦ ἀπικέατο. ἸΧ. 118, ἐς πᾶν ἤδη κακοῦ ἀπιγμένοι ἔσαν. Ῥαυβ. ΥΠ. 
Ρ. ὅδ2, ἀφικνεῖτο ἐς πᾶν ὁ Μεναλκίδας κινδύνου. Ἐπι:. Ττο. 1086. ἐς 
ταυτὸν λόγου. ᾿ 

176. ἱσταμένῳ] “Ανίβίηρ, αδ τέ αγῖδε5᾽. Ηδβυοι; ἱσταμένοιο. ἐνεστῶ- 
τος ἢ ἀρχομένου. ΤΠΘ πἰαίι5 ἴδον. ἀντέχει, ἃ5. 8150 δέν. βαρεῖ ἴπ ν. δηΐ. 
187.., 15. ΘΧΟΊ5Φ016 ἔτοτα {πὸ {111 σἴορ ὑπεὺ [Ὁ]]ον5. 

171. ὦ παλάμαι ϑεῶν] ) αἀϊδροηπϑβαίϊοης ΟΥΓ 1λμ6 αοἄς ! Κ6801: ὦ τέχναι 
καὶ γνῶμαι. τοῦτο ϑαυμάξων τὸν Φιλοκτήτην φησὶ, πῶς μόνος ὧν ἐξευ- 
οίσχει τὰ πρὸς τὴν ξωὴν ἑαυτῷ. Ἐν: “Θμαηι ραγιι υαϊθηΐ αγίθ8. φιον ἐαἰζιηι 
αὐ μοϊοηίαδ ηιϊδογίαβ οἱ τιουθοϑ. ΜΝ ΏΪΟΙΝ χρδηθύϊοη μου ΔΡΡΥον 65. οἵ. 
ΟΥ,. Ῥιπᾶ. ΟἹ. 1. 96. ἔχει δ᾽ ἀπάλαμον βίον τοῦτον (“ἐλῖς Πεῖρ6855, τογοἰοἠοά 
ἴυ6). Οὗ Τϑηΐδαϊαθ. 1 ϑαβρθοί παλάμαι 15 σου αρί. Ὑνγ6 Ὑϑατῖγθ 5016 
νον ΒΡ ὨΙΥ ἸΩΡ; «πηϊοβογίμηος". πα: ὦ κακότας (οΥ ὦ κακὰ τῶν) ... ἘοΙ5](6 

ὁ0η}: ὦ τάλανα ... ῬοΥπδΡρ5 Υἱρθ ον: τάλανες οσοιι5 ΡΠ. 13800.. 

ϑνητῶν νυῖρ. Ἡοχ. Π1π4. 11. Υυαπᾶ. ΒΟ... ϑνατῶν Ἐχῇ, ϑιεῶν (οοη]. 
Μαύθ, πα Τιδομηη ἢ) Βομποῖα, Ἡδνύ. 1)1π4. 111]. Νδιοῖς. δου. ρυορ, ώ- 
ἀοθυ]θίη Μίη. ὅρη. ρ. 8. ὙΏΙΟΙ ὀογγθούϊοη 15. ΘοηΠνΙηθα Ὀγ Ῥιὶπᾶ. Ῥ. 1. 48. 
εὑρίσκοντο ϑ'εῶν παλάμαις τιμᾶν. Ν. Χ. 65. παλάμαις Ζιιός. Ῥ. 11. 40, 

Ζηνὸς παλάμαι. ΟἹ. ΧΙ. 22. ϑεοὺῦ σὺν παλάμᾳ. οι. 1]. γ΄. 128, ὑπ᾽ 
Ἄρηος παλαμάων. ΑΥΤϑί. γ68ρ. θ46. παντοίας πλέκειν ... παλάμας. Α]. 
1037. τὰ παντ᾽ ἀεὶ] φάσκοιμ᾽ ἂν ἀνθρώποισι μηχανᾶν ϑεούς. ΟἿ, Ἰπτ. 
Ηῖρρ. 751. ϑεοῖς (ϑνατοῖς 601]. ΒΥΙ.). ΒΟΩΟΙΚΙ οονγθοῖβ βροτῶν (πα ϑνητῶν. 
ἴῃ [01]. ν.). ΟἿ, ΑἹ. 1410, ϑνητῶν (βροτῶν Ἁ],). 

178-- -9. δύστανα ... οἷς] δύστηνα ... οἷσι διυῖϊά. ν. παλάμαι. 
179. μὴ (μὴ οτι. ΗΔ41].) μέτριος αἰών] ““4π ἱπίοϊοναν!ο οαϊείοησο᾽, 1. 6. 

ΟΠ6 ὑπῶῦ πδ5 τποῦ6 {πϑη ἃ ἅτιθ 5ῃ876 οὗ 1115. Ἡδθγῖ: “υἱέα ηιαϊΐδ πιούζι)λ 66) - 

οθοπ5᾽. 8680]; οἷς ὁ βίος οὐκ ἔχει τῶν κακῶν μέτρον. 

᾿ 

ι ὠμὰ ἜΞΑΥΝ 
υῇῷά "λό νὰ ΝΣ ὶ 

ἐϑυν φίλει.) ρων υάνΡΑ»: 

ΤΩ. Πρ Δ ΠΠΤΩῚ 
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( δ "» , 
ουτος πρωτογονῶν ἰσῶς 189 

οἴκων οὐδενὸς ὕστερος, 

180. οὗτος πρωτογόνων ἴσως οἴκων οὐδενὸς ὕστερος {Π6 π|85. ἃπᾷ 
γα]ρ. ϑβομποῖα, οχρ]δῖπϑ ὑπιι5: ὕστερος οὐδενὸς (5... ἀνδρὸς) πρωτογόνων 
οἴκων, “πιϊδ δοοιμηάιδ θα» ποδὶ ἰ5οϊηνὶς αι 15. Ἐτιλύγα : “πιίω ποδὶ δϑϊηιαγληι 
ἀοπιογιίηι ἵη οΥΐου"ῦ. ΤῊ βϑπηθ θχριϑηδίϊοῃ 15 οίνθῃ ὈΓΥ Π1ηα. Υαμα, 8πὰ 
οἶμουβ. Βευΐ ντ οὐδενὸς ΔΗ οὁπ6 νου] ὑπθη πϑῦθγ 8 }1ν τιηἀουβϑίδπα οἴκου 
γαίπου ὑπ ἀνδρὸς. Αἴοὸ νγ8 ὕπθῃ ἴο βΌΡΡΟΘΘ 8 ᾿ΠὙΘΡΊΪΘΥ ΘΟΙΏΡΘΥΒ0 ἢ. 15 
που 6 τηϑᾶθ θθύνγθθῃ ἃ ῬΡΘύ501 Πα ἔδΠ}11165 ΘΟμΒ᾽ϑὕϊηρ' ΟἿ Ῥ6Υ ΒΟ 5 (οἵ, οὐ (Βα, 
Ἐ. 1807.) ὙΠ τϑϑάϊηρ' σα ρρ]164 ὈΥ ϑυιῖάδθ, ἥκων ἴον οἴκων, ὙΥΒ1Ὸ πᾶ 
8,150 βαρραβϑίθα 1561 ἴο τὴ ᾿παθρθηθηῦ]ν, ΔΡΡΘΔΙΒ 0 116 0 6 Ῥυθίθυ]9, 
ἴῃ {Ππ18 56η56: “7 λΐβ πιά, ἱηζονῖου (ἥκων ὕστερος) ργοδανίμ 0 ποπθ οΓ ἐλ λϊἱρἢ- 
δογη". ΕῸΥ ψΒΐο πι86 οἵ {ἴπ6 νοῦ ἥκειν οἵ, ΑἹ. 696. ὃς ἐκ πατρῴας ἥκων 
γενεᾶς ἄριστος ... Ζχαιῶν. Ομ ΕΠ. ἘΠ. 1519. ἀλλὰ ϑεοῖς γ᾽ ἔχϑιστος 
ἥκω. Α). 687. Εν. Ηδου. 219, γένους μὲν ἥκεις ὧδε τοῖσδε. ΖΏ 50}. Αρ. 
522. φ. οὗτος γὰρ (ου. γ᾽ ἐκ, ΟΥ γε) “προγόνων ἴσως | ἥκων οὐδενὸς 
ὑστέρων. ΟΥ οὗτος πρωτογόνων. γεγὼς Ι οἴκων οὐδενὸς ὑστέρων (ΟΥ 
οἴκων, οὐδενὸς ὕστερος). Οὐ εὐτ΄ ἐκ πρωτογόνων δ᾽ ὧν |[ οἴκων ... 
Οἴκων ἰ5 ἀοίεπαβα ὈΥ βο ραββαρθθ ἃ5. Απῦ, ὅ94. τὰ Μαβδακιδᾶν οἴκων 

. πήματα. Ἐπύτγ. Ιοη. 1073, τῶν εὐπατριδᾶν γεγῶσ᾽ οἴκων. ῬΙαΐ. Μαι. 9. 
ἀνϑρώπους οἴκων ἐπιφανῶν. Ἡετοά. 1. 99. ἐόντες σύντροφοί τε ἐκείνῳ, 
καὶ οἰκέης οὐ φλαυροτέρης. 1. 107. οἰκέης μὲν ἐόντα ἀγαϑῆς ἄϊ. ΣΠΤ: 
112. δημότην τὸ πρὶν ἐόντα, καὶ οἰκίης οὐκ ἐπιφανέος. ΡΙδαί. Μεῃ. 
Ρ. 94, οἰκίας μεγάλης ἣν καὶ ἐδύνατο μέγα. προ] 5 80. 5΄ο!. 48, 9. 
ώ1λλ᾽ ἦσαν νον οὗ στρατηγοὶ | ἐκ τῶν μεγίστων οἰκιῶν, πλούτῳ γένει τε 
πρῶτοι. ἸβοοΥ, Ρ. 188. Πεγαρεῖς ὍΣΣ - μεγίστους οἴκ χοὺς τῶν Ἑλλήνων 
κέχτηνται. ΡΙαί. Νίο. 10. ἤσαν ἐξ οἴκων τὲ πρώτων τῆς Σπάρτης. 

πρωτογόνων] ὅ61.01: εὐγενῶν. 1. ᾳ. ἀρχαιογόνων. (Δπί. 981. ἁ δὲ 
σπέρμα μὲν ἀρχαιογόνων αὔχασ᾽ ᾿Ερεχϑειδᾶν.) ΟΥ̓ 1 τηᾶν τηθδη “Λίφἠοοί 
ὄοτη, οἔἹ ποδί δέ ὀϊγίῃ. ῬΊϊη, Εριβύ, 11, 18. “ηιαΐίου 6 ργίηιϊδ οἰϊεγίονὶβ Πὶδρα- 
πω". ιυμα: “ρυίογιμι, πιά )οΥ ει; 6011. Ἐπιν. Ηδο. 468. πρωτόγονος φοῖ- 
νιξ. ΔλΒ0}. ῬΘΙΒ. ὅ08. πρωτόμοροι ( φιιὶ ργίιις βαίο [ιποιΐ διη: 5). ΟἿ σρμι. 
1. δ΄. 102. ἀρνῶν πρωτογόνων. ΜεΙβαρ. Ἐρ. 1, ὅ0. φοίνικος πρωτογόνους 
ἕλικας. 

ἴσως] γεγὼς Νϑιοῖς, (ΡουμαΡ5 ΡΒ Ογ. 80 παν. Τοη. 1078. οἱ τῶν εὐπα- 
τριδᾶν γεγῶσ᾽ οἴκων.) τις ὧν ((0}1. (Εὰ. ᾿Ὸ, 1167) ὁοη]. Βογέ. Οὗ, Τύδοι. 
514, ἴσως γέννημα τῶν ἐκεῖϑεν οὐκ ἐν ὑστάτοις. 801. αἱ πρὶν μὲν ἦσαν 
ἐξ ἐλευϑέρων ἴσως ἀνδρῶν (οἴκων). Βυγρθθ ΟΌΒΘΥγ 5. ὑπαῦ {ἐπ οτον οὗ 
Νρορίοϊθιηιιβ, γῆ πδα Ῥθθὴ δὺ ΤΊΟΥ, οου]Ἱα ΠΥ ἤν θθθη ἱρπογϑηΐ οἵ 

ἴπ6 ἰδιηῖγ οὗ ῬμιΠοοίοίθθ. Ηδ ὑπούθέοσθ οοη͵θούανθβ: εἴ τις, πρωτογόνων 
γεγὼς 1 οἴκων .. ., (0011. Ἐπ. Ιοπ. 1078. τῶν εὐπατριδὰν γεγῶσ᾽ οἴκων). 

181. οἴκων] ἥκων {π᾿ ἱπέδυϊου τη55. οἵ δαϊα. ν. λασίοις (υὰὐ οἴκων νο οἵ 
{π6 Ῥ65.). ιν. Μιυϑρυ. ΒΥ. Μδῦ. ρυορ. Ῥοῦβ. Αἄν, ρρ. 199. 815, (ς0]]. ΑἹ]. 
686.). οἰκῶν οοη]. Μοΐῃ, Απδ]. ὅόρῃ. ρ. 280. οὐκ ὧν Τοῦρ. Ἐπὶ. 1. 381. 
(νο οἰΐοβ Πῖο ΟἸγγ5. ἴῃ Ἐποᾶ. ρ. 848. ἐκεῖνον μὲν ὄντα γένει Ῥωμαίων 
μηδενὸς ὕστερον. Ῥϑαιϑδη, Βοωοί. 388, ϑαῦμα τῶν ἐν τῇ Ελλάδι ὃν ... οὐ- 
δενὸς ὕστερον. ῬοΟΙΥΡ. Εχοουρί. 1461, καίπερ ὄντες οὐδενὸς δεύτεροι 'Ῥω- 
μαίων). ΟΥἷ. Τουρ. 11. 1217. Αρρομᾶ, ρ. 4ῦὅ8.(. Τυδηβὶαίθ οἴμπων " λοιιδ65, 
ἠαπιϊθ5᾽. Απί, ὅ94, Μμαβδακιδᾶν οἴκων. ΑἹ. 204, ἘΠῚ. Απᾶν, 18. Τοῃ. 
1018. οἴο. ΟΥ̓ 10 ΙΔ 5Ι]ΡΏΣΥ, 85 ΘΙθθν μθ1 6, 8. 51}016 Ὠοι86 Οὐ ἤδηλ]ν. ΟἹ. 
μος, 2, 31, διὰ τὸ μὴ εἰς ὀλίγους ... οἰκεῖν (χοᾶ ἥκειν) δημοκρατίαν. 
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, Ψ᾿ Ρ] , 

παντῶν ἄμμορος ἕν βίῳ 
τὰ -" 9 

κεῖται μοῦνος ἀπ᾽ ἄλλων. 
στικτῶν ἢ λασίων μετὰ 

οὐδενὸς ὕστερος] εὐγενὴς δαᾶρᾷ ἴῃ Β. ὅς, ὦν. “Πηῤονῖον ίο πορδ. 
Ξ0Β0]: ὑστερίξων. “ΟΓ, Ἡοτοά. ΤΥ. 14. ᾿᾿ριστέην ἐόντα τῶν ἀστῶν οὐδενὸς 
γένος ὑποδεέστερον. ΤΊμιο. 1. 91. οὐδενὸς ὕστεροι γνώμῃ φανῆναι. ὙΠ. 
68. ᾿ἀντιφῶν εὐ. οὐδενὸς ὕστερος. 1ά, οὔτ᾽ εὐτυχίᾳ δοκῶν που ὕστε- 

ρός του εἶναι. ῬΙαί. Τίμ. Ρ. 20 Α, οὐσίᾳ καὶ γένει οὐδενὸς ὕστερος ὧν 

τῶν ἐκεῖ. ῬΥΟΊ. 916 Ὁ. ὃ νῦν ἔτι ὧν οὐδενὸς ἥττων. ἄθβοι. Ἐπιη. 261, 
οὐδὲν ὑστέρα νεώς. Τύϑοῆ. 818. γέννημα τῶν ἐκεῖϑεν οὐκ ἐν ὑστάτοις. 
Απὶ, 146. ὦ μιαρὸν ἦϑος καὶ γυναικὸς ὕστερον. 

182. ἄμμορος] Ῥιπᾷ. ΟἹ. 1. 84. ἁπάντων καλῶν ἄμμορος. Ἐλπι, Ἦσο. 
495. 1. 4ᾳ. ἄμορος (ὰν. Μοᾶ. 1895. δισσῶν γ᾽ ἄμορος τέχνων), οὐ ἄμοι- 
ρος (Δ. 1821. ταφῆς ἀμοιρον). 

ἐν βίῳ] Τ1ιΐῖθ ἀρρθᾶγβ ἴο ἴὴ8 οουγιρῦ. 1 που τϑαᾶ ἐς βίον, “[Ὸν 
διεδέοηαη οὔ, ΟΥἩ “α5 γοραγαδβ ϑδιιδίεπαηοθ". (μ {πὸ ΤΟΤΊΉΘΙ 5Θη86 ΠΟΥΘΥΘΙ γ6 

5Ποα]α τοατῖνο, Ι{πίηῖκ, {Π6 ἉΥΘΙΟΙΘ, τῶν ἐς βίον.) Οὐ ἐν πίνῳ. (Οὐ. (Βα. 
Ο. 1289. ὁ δυσφιλὴς | γέρων γέροντι συγκατῴκηκεν πίνος.) Ὅν ἐν νόσῳ. 
Οὐ ἴμιι5, πάντων ἐς Ῥίον ἄμμορος. 

188. μοῦνος ἀπ᾿ ἄλλων] “Αἰοηο, αραγί ἤγοηι οἵλον5 (οἶἤον ηιονίαἱα)}. 
Οὐ (Βα. ΕΒ. 14608--4. Βαυτροβ οογγθοῖβ: μοῦνος ἀπ᾽ ἀνδρῶν, 9011. 481. ἔρη- 
μον οὕτω χωρὶς ἀνθρώπων δίχα. Μαοίπρίκα, τηρῖτο5 {π6 βϑᾶϊτηθ οουυθοίϊοῃ. 
Απα {πὶ5 15. ΡΥ ΟΡΔΌΙν πὸ ὕσιιθ υϑϑαϊηρ". 

184, στικτῶν ἢ λασίων μετὰ (μέτα) ϑηρῶν [Ππ8 πι55. “οἰῇ δῖγ5. ΟΥ̓ τυἱά 
ὑδαδίς᾽, ΘΧΡΙΘΐη5. ύδηϊου δὰ δ βοη. ϑορῦ. 788. 5. γίγρ. Ο. 11. 248. “ρεδοιίος 
ριοίωφιο υοἴμογο5᾽. Ῥοβηρα, τπηἀουβύδηαϑ ὑπ στικτοὶ ϑῆρες οὗ ᾿ποῆθηβίνθ 
δηΪπ]8 15, 500} 45 βαρ Δη4 [}]1ὸνν θοῦ; {π λάσιον οὗ Ὀοαβίβ οὐ ριϑυ. ΟἿ. 
ΕΠ. ὅ68. στικτὸν ... ἔλαφον. (Πα. Ο. 1092. πυκνοστίκτων ἐλάφων. Ὑ]ἱτρ. 
ἔπι. 1. 828. “πιασιμίοδω ἐοφηιΐπε ἰψτηοῖὶδ.᾽ Βαῦ ἩοΙ Ποὺ οὐ ὉΠ ἀῦον βαρ δηδύϊ 5 
15. βαὐιϑίδοίουυ. ὡΣιτικτοὶ, πθῦπμου νὰ ΟΥ νι Πποτι ϑ'ῆρες, οδμημοῦ ΡΟΒΒΙΡΙΥ 
τΤηθ 8 Ὀἰναβ; ΠΟΥ Ὑγ ΟΊ] {π6 οριθ ποῦ θ6 50 βυχίαθ]α ὕο Ὀιγαθβ δ5 ἤο Ῥρϑϑβύβ. 
ΝΟΥ 15 Ππ6 ῬΙΟΡΥΙΘΙΥ͂ οὗ Ὁ 85 δὴ οριἰποῖ οἵ νν]ὰ Ῥθαϑίθ ἴῃ 0Π15 Ῥᾶβθϑαρθ 
Βα ΠΟΙ ΤΥ οὈνΐοιιβ. 1 ὑΠπουθίουθ βαβρθοῦ ὑπ ραθϑᾶρθ. Ῥϑυδρ5 νγα 5ῃοι]ᾶ 
γοδᾶ: πτηνῶν ... (ΟἿ, 905. οὐ πτηνὸν ὄρνιν οὐδὲ ϑῆρ᾽ ὀρειβάτην ... 
ἐναίρων.) Οὐ πτηνοῖς καὶ λασίοις συνὼν ϑηρσίν.υ ΟΥ {ππ5: κεῖται 
μοῦνος ἀπ᾽ ἄλλων [ ϑνατῶν (ον ἀνδρῶν), καὶ λασίων ... Οὐ ἐππ5: κεῖται 

μοῦνος οἰωνῶν (δ) Ις- στιχτῶν (πτηνῶν) καὶ λασίων ... Ἡδυηϑηη ΡἾΥΘΒ: 
ϑηρῶν ἢ λασίων μέτ᾽ ἢ | στικτῶν. ΠΡΌ ποικίλων καὶ ἩΠῸ δασυτρίχων. 

λασίων μετὰ ϑηρῶν]) ΟΕ, 986. ὦ ξννουσίαι | ϑηρῶν ὀρείων. Μαιῖς. 
Ἐν. 1. 18. ἦν μετὰ τῶν ϑηρίων. Ὑίτχρ. Ζι. 1. 6406, “ομπι υἱέαπι ἴηι δἰϊυΐδ 
πίον ἀθδογέα ἤεγ γῆι 1 [μϑίγα ἀοηπιοδηιο ἐγαλοῦ. 

μετα] μέτα Τ,. ἢ. μεταὶ [Πσ11.1 μέτ᾽ ὧν Βυχρ. πέλας Τι6γ5., μέσῳ 
Μεΐη. (6011. 11. η΄. 2177, μέσσῳ δ᾽ ἀμφοτέρων. Οἄ. 9'΄. 66.). 1 ργθϑαπιθ 
1Ππ ἔογτηθν μεταὶ (5 ὑπαὶ, διαὶ) 15 ᾿πμϑαἀτα 5 51016, ουθη ἴῃ ΤΥαρΊο ᾿γυῖοβ, ΤῊΘ 
ἀουθύα] 5.118}016 αὖ {π6 ομᾶ οὗ ἃ 1ἴπ6 ἴπ ἃ βυβύθιη οἱ ρ᾽ γοοῃῖοβ, ὑποιρῆ 
οἵ γαγδ ΟΟΟΙΠ6Π06, 15 πού ἰοο Παβν ἴο ΡῈ οοπάθιηποα. ΟἿ, οῃ 1104, 5668 
α͵50 ϑ'6:α]. δα Ἐπιν. ἘΠ], 207. νγυμᾶ. Λᾶν. ρν. 1171, ὙΠῸ ραϑϑᾶρθ ΠΟΥΤΘΥΘΥ 
15. ῬΥΟΡΔΌΙΥ σουαρύ, ᾿ 

ΡΨ τ πῆ ἶδευ Ἐ ΡΨΡῪ χλλίχαρκ,. ΨΨ 

᾿- »“- 

ΩΣ αὶ ὡς τῶΣν 

πος δέ τα, Σὰ ϑβυμμἐνὐόδοκονεὐβ ϑλλαικονδυἐ, «:.-.- 

ς ΚΡ» .᾽ 

-νὩ-- ἌΨ 
ἡδέοεβε νον ν,-. 

οι λξε.ν. 5 
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ϑηρῶν, ἔν τ᾽ ὀδύναις ὁμοῦ ᾿ 18ὅ 
λιμῷ τ᾽ οἰκτρὸς ἀνήκεστα μεριμνήματ᾽ ἔχων βοᾷ" 

ἁ δ᾽ ἀϑυρόστομος 
ἀχὼ τηλεφανὴς πικραῖς 

186. ἔν τ᾽ ὀδύναις ...] ὅ.. ὦν. Οοπμβίνια ἔν τ᾽ ὀδύναις ὅμοῦ (ὧν) 
λιμῷ τε βαρεὶ ἔχων ... Υαπᾷ: «“Ὁιούπμη Ὀγονῖίου ργὸ οἰκτρὸς ὀδύναις, ἐν 
αἷς ἔστιν». ΟἿ, 812, ἀπόλλυμαι ... ἐν λιμῷ τε καὶ | κακοῖσι βόσκων τὴν 
ἀδηφάγον νόσον. Ωα. σὺν δ᾽ ὀδύναις συνών. ΟἿ, (ξ4. ΚΕ, 17. σὺν γήρᾳ 
βαρεῖς. (Βα. Ο. 1068. σὺν νόσοις ἀλγεινός. 

ὁμοῦ] “ “4 θη66, αὐ ἐδΐδ δαπιθ {ϊπιο ἢ. ΒΌΓΡΡῈΒ ὨΘΟΔ]ΘΒΒΙΥ ῬΙΌΡΟΒΘΒ νόσου. 
186. ἀνήκεστα μεριμνήματ᾽] Ηοιη. ΤΙ. ε΄. 894. τότε κέν μιν ἀνήκεστον 

λάβεν ἄλγος. ὙΤποορι. 804. μή ποτ᾽ ἀνήκεστον, Κύρνε, λάβης ἀνίην. 
ΑὙΟΠΙ], ΕἾ. 48, ὅ. ἀνηκέστοισι κακοῖσιν. Ἡδδὶοά, Ορ. 281. νήκεστον ἀασϑῆ. 
φα. ἀνήριϑμα ... 

187. ἔχων. βαρεῖα δ᾽ ... {πὸ τη85. ΑΙ4. Τιχη. α]ρ. Υυαμπά. ἔχων 
βαρεῖ ἃ δ᾽... ΒΩΟκΚΙ. (46. πιρίνῖ5 Ριμᾷ. ρ. 828.) Ηδυὰ. Ὀϊπᾶ. Βευρῖκ. 
Βοηθᾶ, (Απᾷ 80 ρουπδρϑ Ὁ 15 τϑϑᾷ ἴῃ ὕϑη,, ἔγομι Ὑν μοι {ΠπῸ δυο ἃ 15 
ποίθᾷ,) ἔχων βάρη. ἃ δ᾽... δῖα. ἔχων βαρείας αοτηῖ. ἔχων βαρέα"! 
ἃ δ᾽ ... βόβμη, δι. ἔχων βορᾶς ϑεγί, (6011, 214. 808. (Πα. Ε. 1468.). 
γγυμαον ϑυϑροοίβ βαρεῖα. Το ρου (Μίη. ὅορῇ. ρΡ. 9.) οογγϑοῖβ: ἔχων 
βαρεῖ (:φγαυαίμν" 3)" ἃ δ᾽ ... ΘΟΙΠΡΔΤΊΏΡ᾽ πὸ Ἡοιμοῦῖς οἴνῳ βεβαρηότες. 
(ΑἸποηρ' οὔποθ τυυῖῦουβ, οὐ ποῖ ΠΟΙ6 15 ΘΔ ]16 νυ {πη Ζοβθρμ8, ἢ 6 τϑιηθΥ Κ5 
ἐπῶΐ βαρεῖν 15 πι884 ΟὨΪ]ῪΥ͂ ἘΜ ΝΟΣ 6. Ρ’. Τμποῖδη. ΠΏ). Μοιῦ. Χ. 4. βαρή- 

σειν.) Τὐπυγοοᾶ ργόροβθθ ἔχων βοᾷ (ον βρέμει)᾽ | ἃ δ᾽ ὦ, (Οὐ 848; προβοᾷ 
τι γὰρ δεινόν. 211. βοᾷ πλμστοι ἰωάν.) ᾧα. ἔχων : (ΟΥ στένει, ΟΥ̓ 
φϑένει, οἵ. 266. 811.) ἃ ων Οὐ ἔχων ἀεί. ϑοιμβ νϑὰρ 56θιη5 τϑαπγϑα. 
1 Ππεα γτηγϑ6 1, Ὀοίογθ 1 ὅὺνν Μνυ. Τιηννοο᾽ 5 ποΐθ, ἰδ προη βοᾷ. Οὐ ρθι- 
μᾶρ5 ἔχων: βαρείας δ᾽. . ((ο Ἀργο6. ὙΠ οἰμωγᾶς, “ἢϊ8 λθαυμ, ϑοΥγοιυξμῖ 
ἰαπιογιί). ΟἿ. 207. βαρεῖα... ᾿ δος τρυσάνωρ. Ἐπ. ἨἘϊρρ. 791. ἠχὼ βαρεῖα 
προσπόλων ἀφίκετο. Μεηδπᾶ, Μοίῃ. 1Υ. 288. βαρύφωνος γέρων. Οὐ, [ἢ 
ὑπακούει Ὀδ ἃ ἐγ οογγθούϊΐοι ἔου ὑπόκειται, γα Βμο ] ἃ ρϑύπδρ5 τοϑᾶ ἔχων. 
βαρείαις δ᾽ ... πικραῖς οἰμωγαῖς ὑπακούει. ΟἿ. ΑἹ. 817. ἐξώμωξεν οἰμω- 
γὰς λυγράς. 1 ᾶγο σίνοη ψπαῦ ομ {Π6 ὙΠΟΪ]Β ὩΡΡΘδΙ5Β [0 πὶ ἃ ἔμ υ]Υ 
ῬΥΟΡΔΌΙ6 οογγθούϊοη οὐ {π15 αἰΠοὰ] δηα ρϑυροχθα ρϑβϑᾶρθ, 

188, ἀϑυρόστομος)] ἀϑυρόγλωσσος 15 ραὺ ὈΥ δοπη6 (Μυβρυ, Ετῇ, ὙΥ8Κ. 
Ηδτπι.), ἱπ οὐᾶθι 0 πϑιτηοηῖσθο {πΠ6 γοῦϑ Ὑἱ γ. διυ. 177. ὦ παλάμαι 
ϑνητῶν (νογ6. 566 ποίθ). ᾿ϑυρόστομος 5. ΡΘΥΠαρΡ5 8 8155. οι ἀϑυρο- 
γλωσσος. Ἠδβγοῖι: ἀϑυρόγλωσσος. βλάσφημος, φλύαρος, ἀϑυρόστομος. 
ὙΥΒΙΟΙ ρ]ο55 τοίουβ [ο Ἐπιν. Οτοϑί. 908. ἀνήρ τις ἀϑυρόγλωσσος. Ὑγδη8- 
]1αἴδ: ᾿Θαγγπίοιιϑ, ἰοφιαρσίοια᾽. Οἷ, Ατγιϑῦ. ἤδη. 888, ἔχοντ᾽ ἀχάλινον, ἄκρα- 
τὲς, ἀϑύρωτον στόμα. Ἐπτ. ΟΥγοδέ. 908. ἀνήρ τις ἀϑυρόγλωσσος. ΤΠΘΟΡῊ, 
421. πολλοῖς ,ἀνϑρώποις γλώσσῃ ϑύραι οὐκ ἐπίκεινται ] ἁρμόδιαι. ΞΟΠ]: 
ὁ δὲ νοῦς" ἀεὶ δὲ ὀδυρομένου αὐτοῦ ἠχὼ πρὸς τὸν ὀδυρμὸν ἀντιφϑ᾽ ἐγ- 
γεται. ΟἿ, 69ὅ. 1458 1. Ου. ἀϑυροστόμοι᾽ (ον ἀϑυροστόμοις, 56. οἶἰμω- 
γαῖς), Ὁπαῦ 06 ἤμπ8] 5.11 016 οὗ {πΠ6 γοῦβθ τὴδν 6 Ἰοηρ:. 

189, ἀχὼ τηλεφανὴς  “Εολο βοιπαϊηᾳ αὐὰν οἢ., Ἡδοπι. Οἄ. ω΄. 88. 
ἀκτὴ τηλεφανής. Αὐἰδί. ΝΡ. 281. Με, (Μοίη. ΤΥ. 108.) πέτρας ἀπὸ τη- 
λεφανοῦς. Οἵ, 202. προὐύφάνη κτύπος. 210. τηλωπὸν ἰωάν. Ζ 56. ϑ'ορί, 
99, κτύπον δέδορκα. 
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οὐμωγαῖς ὑπακούει. 190 
ΝΕ. οὐδὲν τούτων ϑαυμαστὸν ἐμοί" 

ϑεῖα γὰρ, εἴπερ κἀγώ τι φρονῶ, 
᾿ , τ ᾿ 2 

καὶ τὰ παϑήματα κεῖνα πρὸς αὐτὸν 

πικρᾶς οἰμωγὰς. “ϑλγὶϊ οὐ ρίογοίηρ ἰαπιοπξαίϊοη". ΟἿ. (Πα, Ο. 1610. 
φϑόγγον. πικρόν. Απῦ. 4238. Ἐπν, Ῥμοη. 890. πιχροὺς γόους. Ττο, 1227, 
πικρὸν ὄδυρμα. Αὐἶϑδι. Ῥαο. 806. οὗ δὴ πικροτάτην ὕπα γηρύσαντος 
ἠκουσ΄. ῬοΥμαρ5 λυγρᾶς. ΟἿ. ΑἹ. 817. οἰμωγὰς λυγράς. ΤπῈ ἘΠΡΊ151ι 
ὙγΟΥ 5. “10 ρίογοο"), “ἰ0 ργοϊ, δα Ρουπϑρ5 “8ρίκο᾽ ἃὺθ ἔγοπι ὕπθ βϑιὴθ τοοῦ 
ἃ5 πικρός. ΝΥ α 5Που]4 ρϑυμδρβ τϑαᾶ πικραῖς οἰμωγαῖς (πα 50 Ηδγῦ, ὅ'ϑυ τ, 
δὗς.), ὅη6. Ρ]π}8] ᾿πηρ] γἱηρ {π6 θα μΟΥ οἵ κπῖ5 Ἰδιηθηϊαίίοηβ. ΟἿ, οὐ 190. 

190. ὑπόκειται [Π6 τι85. να]ρ, βογῇ. ὑπὸ κειται (510) 1,. ρυ. ὕπο χεῖται 
Επτΐ. ὕπο κεῖται σοι. (ΟἿ, οἱ ΕἸ. 1418.) ὑπακούει Μιβρυ. Βυ. ὑποκρούει 
Ῥαυγρο]ᾷ. Ηαᾶνί. ὕπ᾽ ὀχεῖται Ἤδττι. πᾶ. Βαπϑᾶ, πικρὰς οἰμωγὰς ὑποκλαΐίει, 
(“ηιωϑίοϑβ φεηιϊίιιδ διιοοϊγηϊ.᾽) ῬΗαρῚΊς. Βομηοῖα. Νϑαοκ. πικραῖς οἰμωγαῖσιν ὑπαχεῖ 
οοη͵. Επηρου. σπικραῖς οἰμωγαῖς ὑπαείδει (“5μοοίηϊ. 5) Πδαοποηβίθίη. ὄπ᾽ 
ἐκτείνει Βυγροβ δᾶ Εππι. ὅ94. (6011. Ζῦβοι. Ῥουβ. ὅ72. τεῖνε αὐδάν. Ἐπ. 
Μοά. 901. τείνουσι βοάν). ΥαπᾶοΥ βιιβρθοίε ὑπόκειται, θὰ ἄοθ5 ποὺ νϑῃ- 
ἴπγθ [0 τῆϑκθ ΔΩΥ δἰζουύϊοη. 'ΓΘ οοτηηοῃ τοϑαϊηρ' 15 ππηαοιθύθα]ν τιηϊῃ- 
1611Π|ΡῚ016 δηα ἔδα]γ. Οα. πικρᾶς οἰμωγᾶς ὕπο χεῖται. Οἵ πικραῖς οἰμω- 
γαῖς ὑπακούει (ἰ. 6. “ἀπϑιυθν8 05). ΟἿ. ΤΠθοον, ΧἼ]Π. 59. τρὶς δ᾽ ἄρ᾽ ὁ παῖς 
ὑπάκουσεν. ομπι. Οά. δ΄. 288. οἷο, Απᾶ 580, 1 βαβρθοῦ, γϑεᾷ {π86 5680], 
Ὑν]10 ΘΧΡΙδἴ185: ὁ δὲ νοῦς ἀεὶ δὲ ὀδυρομένου αὐτοῦ ἠχὼ πρὸς τὸν ὀδυρ- 
μὸν ἀντιφϑέγγεται. Οὐταραγθ 8.150 1408. πολλὰ δὲ φωνῆς τῆς ἡμετέρας; 
Ἕρμαιον ὄρος παρέπεμψεν ἐμοὶ Ι στῦνον ἀντίτυπον χειμαξομένῳ.) Οὐ 
πικρὰς οἰμωγὰς ἀποπέμπει (οΥ ἀναπέμπει, οὐ ἀνεγείρει). 

192, ϑεῖα)] ϑεῖον Β. “7ηΠιοίοα ὃμ ἐλ6 σοάβ, ἀθαυδη-δοη,", ΟΕ, 1820, σὺ 
γὰρ νοσεῖς τόδ᾽ ἄλγος ἐκ ϑείας τύχης. 1089. 1826. ΑἹ. 186. ἥκοι γὰρ ἂν 
ϑεία νόσος. 012. (Εα, Ο. 1685. ““Νϑορί(ο]θιαῖι5. τθοορ 65 ἴῃ {Π6 5. ΠΥ ΠΡ 
οἵ ῬὮ1]. [π6 ρονγοὺν οὗ αἰνίηθ ργονϊᾶθηοοθ, οἵ, 42, 1526 ἢ; δϑελη. 

εἴπερ κἀγώ τι φρονῶ] “10 [1 ἴοο βαυο ἀπ ἡμαρφηιοηΐ". 1. 6. ὥσπερ 
Ἰον αλλοῖ 0Ε. ΔΛ, 1110; τ, 68, 

τι] νῦν Β. 

198. παϑήματα ... Χρύσης) “διε εγίηρε ἱηῃίοίοα ὃψ Οἤγψδο᾽. ὅὃο τὰ 
κείνων κακὰ 428, τὸ κείνων κακὸν 11, ΤΠ παϑήματα ταθαηΐ ἃ.86. {6 
γγοῦηα ᾿ηηϊοίθα οὐ ῬὨΙ]οοίθίθρ Ὀγ δ Ὀ1Ὸ6 οἵ {ΠπΠ6 βϑδοιϑθα ϑουρθηΐ, ἡ ἤθη ἢ6 
γνῶ 8 ΒΘΔΥΟΠΪηρ ΤΥ δἃηα ροϊηύίηρ' οὐὖὐ ο {Π6 ΟὙΘο 5 ὑπ6 αἰΐν οὗ ΟἾγυ56. 
Οἵ, 1826 ἢ. 

παϑήματα κεῖνα Βυ. εἴθ, παϑήματ᾽ ἐκεῖνα ὕπ6 τη85. δπᾷ Τ᾿, ΟἿ, οῃ 
ΑἹ. 288. 

πρὸς αὐτὸν ... ἐπέβη) “Α᾿55αἰϊοά Μίπι᾽. ΟἿ, (Εἅ. Ἡ. 1800. τές σ᾽, ὦ 
τλῆμον, προσέβη μανία; ΜΥυπᾶ. Δάν. Ρ». ὕδ ἢ, Τὸν πρὸς αὐτὸν Ἐοῖδῖκο 
ὀοπθοῦαχο 5 πρὸς ἀρὰν “οὗ ἱπιργεραίϊοπόπι᾽, ΒΥΘῸΒ προσάντῃη. 1 5ποιυ]ᾶ 
ῬΥΘίου τοτ᾿ (ον πότ᾽ » ΟΓ πρὶν) αὐτὸν ... ἐπέβη. ΟΥ πάρος νιν ... (Οἵ, 
Α]. 187. σὲ δ᾽ ὅταν πληγὴ Διὸς. .. ἐπιβῇ. 148. τὸν ἵππομανῆ λειμῶν᾽ 
ἐπιβάντ᾽ ἘΠ. 492.) Οἱ πρὸς ὀργὴν, οὐ δι᾽ ὀργὴν ἃ5 “βαθυά “Ψμποηῖς οὗ 
ἴγαηι ἴῃ ὙἹΓΡῚ]. 

᾿ς 

οὐν λυ 

“Ὁ Πὰς δαὶ ὐὐνΝἱ σαι νυ, τς αν 
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τῆς ὠμόφρονος Χρύσης ἐπέβη. 
Ἁ »Ἴ «κι τ ὔ Γ᾿ 105 

χαὶ νῦν α πονεῖ δίχα κηδεμονῶν, ἵ 
2 “ Ο, 3 -» , 

οὐκ ἔστιν ὁπῶς οὐ ϑεῶν μελξετῃ 9 
-»" Ἁ ’ ͵, 2 3 Ἁ ’ 

τοῦ μὴ πρότερον τονδ ἐπὶ Τροία 
τεῖναι τὰ ϑεῶν ἀμάχητα βέλη, 

194, τῆς ὠμόφρονος Χρύσης] φι. τῆς ὀλοόφρονος ὕδρας. ΟἿ Π. β΄. 
128. ἕλκεὶ μοχϑίξοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου. 

ὠμόφρονος] ἐϑάυαρε, ογμοῖ". ΟἿ, Ζβοῖι: Ῥουβ. 911. ὡς ὠμοφρόνως δαί- 
μων ἐνέβη | Περσῶν γενεῶ. δ1ὕ. Αρ, 114. 

Χρύσης} Οὗ, 1891, Χρύση νγᾶβ ὕΠπ86 ῬΙΌΡΘΥ ϑιηθ οὗ ἃ ἈΣΤΉΡ], οὐ δοά- 
(655 850 Ο8116α, δ5 τἱρΉν ἀϑϑουίθα ὈγῪ Ἐπβί. Ῥ. 880. Χρύση νῆσος προ 
τῆς Δήμνου, ἔνϑα διέτριβεν Χρύση τις νύμφη, ἢ ἐρασϑεῖσα τοῦ Φι- 
λοκτήτου καὶ μὴ πείσασα κατηράσατο αὐτῷ διὸ καὶ ὠμόφρονα αὐτὴν 
ἐκάλεσεν.) ὅϑοιμθ τ} 1{{Π16 ρυο ΠΥ ΘομβίοΥ ἴδ ἃ 5ΌΣπαπι6 οἵ ἈΠ, 

ΔΒ ὅ610]. 410. δα ᾿.1. Ἰχοίζ, δᾶ Τ,γο. 911. ὅ6 10], δᾶ 1]. β΄. 128. (οὗ π|65868 
ΠουΘΥΘΥ ὑπ6 5610]. δα 1ι. 1. μα Τχθίζοϑ τηθηδίοι ὑπ οὔπου. ὑγδαιοη). ΟΥ̓. 
Κ΄Π01. δα (Βα. ΚΠ. 188. Χρυσέα δὲ, ὅ ἐστι τιμία᾽ φασὶ γὰρ οὕτω τιμᾶσϑαι 

᾿ς Χρυσῆν (5. τὴν ᾿4ϑήνην). Βευύ {Πποπρ]ν {Π||5 τηϊρὶς πᾶν θΘΘη. 8 τιβτι8] 
. ΘρΡΙΠ60 οὗἉ {πῶ ροἄάοθϑ, Ὁ 15 ΠαΥαΙγ ΠΠ|ΚοῚγ {πῶ 16 5Που]α ᾿νθ ὑδίςθη {ΠῸ 

Ρίδοθ οἵ ἃ βιπδηθ. ὅθε ΠΙηου 5. ποίθ. Α αἰουθηῦ δοοοπηῦ 15 οίγθῃ ὈΥῪ 
Πυρίπιθ ΕᾺΡ. ΟἿ]. ΤΊ] σθη. τῆς .. . Χρύσης ἀορ θη. ὁ ,“παϑήματα. 50 
428. τὰ κείνων κακά. 511, τὸ κείνων κακόν. 1116. πότμος δαιμόνων. 

194. Αἴνευ ἐπέβη ἃ {{|] 5δῇορ 15 πιϑυςθα ἴῃ {πῸ οὁ14 644. Τὴ {Ππ6 γϑοθηΐ 
ΟἾΟ5. ἃ ΘΟΙΠΠΊδ, ΟἸΪΥ͂ 15. Ριῦ, ποθ Ῥοίηρ' ἃπ Φη 6515 Ὀούνγθθ {Π||Ὶ ὕγγο 
Δα] οἰ πηρ' οἸαι565 (τὰ παϑήματα κεῖνα, πᾶ νῦν ἃ πονεῖ). 

ὴν 19ῦ. ἃ πονεῖ] ΗΙ5 Ῥτθδθηῦ νυ πο οχιβύθηοο, νυν] 10} ΤΥ ΠΐΠ6 ἸΟΠρ' ΚΑΤ 5 
ξ 16 πὰ5 Ῥθθὴ ἀγαρρίηρ' οὐὖ ἴῃ {Π| 1515 πα οὗ ἜΤ έν 

196---200. ΟΥ, 604 ἢ, 899 “1 1394 Ἡσοαι. Π. β΄. 124 ἢ. Τι6βο 65 ἴῃ ΠΙδᾶ. 
Ππὐν. 0. ΟἝΙΒΙ, ὑ. 4859.. Ῥαυϑ. Υ. 19. ῬΙΠΟΒΟ, Ῥ. {02,, ΒΟΙΟΙ:. δα “ΡΙπ. 
ἘΠῚ 100. Ουΐηθι Οα]. Ἐπ "950: 

190. οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ ϑεῶν του μελέτῃ 016 τη55. Α14, οὐκ ἔσϑ᾽ ὡς 
οὐ ϑεῶν του μελέτῃ Ἐγῇ Ῥουϑ. Ααα, δά Ἐπ:. Ἦθο. ρ. 82. θι1πα. Υαμπᾶ, 
Θομη. ϑαγύ. οὐκ ἔστιν ὕπως οὐ ϑεῶν μελέτῃ Ὑ. (1. 6. Ταῖο].) Ταγι. γα. 
Βυ. Ηδιυτη. Ηαγί. Βρι. ΤΠῈ ρινᾶβα οὐκ ἔστιν (οὐ ἔσϑ'᾽) ὅπως ... 15 οἵ 
Θοπηοι ΟΟοιθηθθ, ΟἿ, ὅ22., Ἐπτ. ΤρΙι, Τὶ 084. κούκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ χρὴ 
συνεχπνεῦσαι μέ σοι. Αὐἱδϑι. ΑοΙ. 116. Οὗ οπα Απί. 10. ΤΠ 5680]. (ἐκ 
ϑεῶν ταῦτα πέπονθε, κατὰ βούλησιν τῶν ϑεῶν) ἄο65 ποῦ Δρρθδὺ ἴο Πᾶνθ 
684 του. ῬΟΥΠΔΡ5 10 οΥδϑρύ ἴῃ τος ΌΥ τηϊδία κο ἰηβίθδ οὗ ἴῃ 208. ϑΌΡΡΙΥ 
πονεῖ, Ὗς τἱρῦ 4150 Το: οὐκ ἔστιν ὅπως οὐχὶ ϑεῶν του ! μελέτῃ, 
τοῦ μὴ .... Οὐ οὐκ ἔσϑ᾽ ὡς οὐχὶ ἡεῶν μελέτῃ ... (ϑεῶν 5 Ῥτοποππορῦ 
ὯΒ ἃ 6Ἰ5γ114}016, νυὑποτιῦ ΒγηΐΖθ515, ἴῃ δ ἢ ἘΣΘ τατος γοῦβο 198.) 

; του] τοῦ Ηδ]]. 
ἐξ: 197. τοῦ μὴ ... τεῖναι) “1π. ογαδν ἐμαὶ ἢδ εδἠοιῖϊα ποὲ ἀγαιο". Τιαῦ. φιο- 

ηιΐηιι5 οίο. ΤΠ6 σϑηϊῖνο οὗ ἀθβίρῃ. απ θυ τηᾶῖκοβ τοῦ ... ἴο ἀδθρθῃᾶ οὴ 
μελέτῃ. 

Αἱ Τοθία 1... ΑΙ4. Βτ. Ὠῖηά,. Τροίαν Α. Β. Ἐ', Καὶ Ν. Τὸ οι. Ταγη. Βυσρ, 
198, τεῖναιν ... βέλη] νῖγρ, Ζη. ΙΧ, 590. “δοἴθροηι μέθη 586 βαρίἑἐαηι". 

Ηον. Οα. 1. 29. 9. “Δοοίιι5 βαρίζέας ἑδηάθνο ϑογίοαβ αὔοὶς ραΐίογηο,. Ῥδίνι ον 
ΒΡΘΑΙΚΙηρ {πὸ θονν, ποῦ {ΠῸ ΡΥ 8, ἃγ6 58 14 τείνεσϑαι. 

ὃ ΒΙΑΥΘΈΒ, ΒΟΡΒΟΟΪΟ685. : 4 



δ ΣΟΦΟΚΜΖΕΟΥ͂Σ 

πρὶν ἂν ἐξήκῃ χρόνος. ᾧ λέγεται 
χρῆναί σφ᾽ ὑπὸ τῶνδε δαμῆναι. ; 200 

ΧΟ. εὔστομ᾽ ἔχε, παῖ. ΝΕ. τί τόδε; ΧΟ. προὐφάνη κτύπος 

201---209 -Ξ-Ξ 210---218. 

ϑεῶν)] ΤῊΪΒ. τϑίθυβ ΤΟΥ͂Θ ΡΥ Ὁ] ΘΌ]ΑΥΥ ο ΑΡΟ]]ο, ἔτοιη μοι ΗΘΓΟ188 
ΥΥῶΒ ΒΌΡΡΟΒΘΑ ἴο Ππϑνῷ γϑοθῖνθα ἢ15 θονν ἃ πα δυγονβ, ὑορο 6. υυἱ ἢ ἰηϑύγπο - 
ὕϊοη ἴῃ π6 886 οὗ ἔῃθὰ. Το. ὅ1ο. 1Υ. 14. Αρο]]οά, 11. 4. 11, (Η γι.) 

του. ἐξήκοι Α. Β. Κ. 1,. ΑΙ4. νυν. Ταση. ἐξέκοι Ἐ. ἐξήκει Ν. Τ΄ ὕϑη. 
ἐξίκοιτο Ἐ, ἐξήκῃ οοη]. Βομοοῦ, Βαΐ {π0 αἀάττίοι οὗἨ ὅδε 5θϑιὴβ ααϊξθ ἀπ- 
ὨΘΟΘΘΒΔΥΥ. 1 που] ἐπϑγοίοσθ το πρὶν ἂν ἐξήκῃ ... 1. 6. “Βοίονδ {Π|6 {ἴηι 
ὃς {εϊῳψ αγγίυοαὕ. Τιαῦ. “ργΥΐμ φιαηι ἐδηιριι5 ΠΕΡ ἘΜΙΣ, ΤΊΘ οοιμμλοη τΘϑμἶ- 
ἴπρ' 15. ΠΠΡΎΘΙΠΠλειθϊο.]. Πρὶν 15. ΠΘΥΘΥ Ἰοϊπθα τυ δὲ ορύεϊινθ, ἀΠ]655 ἃ 
Ῥαδὺ ἴθηϑθ οΟὐ Ὡποῦπου ορίδίϊνα μῶ5 ρχθοθαθᾶ. Ο. Ῥῃ, δ51. 961. ΤΥ. θδὅ1. 
(Εά. Ν. ὅ0ὅ. ΕῸΣ {Π15 βΘΏ86 οἵ ἐξήκειν ὉΠ ΘΙ ΤΟΌ: λαμβάνει γὰρ οὖν 
ὕπνος μ᾽, ὅταν περ τὸ κακὸν ἐξήκῃ τόδε. Απῦ. 896. πρίν μοι μοῖραν 
ἐξήκειν βίου. Τὺ. 1161. Τοιη. ρ. 1980, 18. πρὶν ἐξήκειν τὰς ἡμέρας, ἐν 
αἷς ἔδει τὰ λύτρα καταϑεῖναι. Ρ. 1211, 9. τὸν χρόνον ἐξήκοντα τῆς 
τριηραρχέας. ν. 1164, 8. μελλούσης ἤδη μοι ἐξήκειν τῆς ὑπερημερίας. 

Ῥ- 1212, 206. Τιγβῖδβ ρ. 109. ἐπεὶ δή τοι “ὁ χρόνος οὗτος ἐξήκει, αὐτὸς 

γεωργῶ. (εκεί) Χοη. Απαρ. ΥἹ. ρῥ. 418. οὐκ. ἀφικνεῖσϑε, ὁ δὲ χρόνος 
ἐξήκει. ΗΒ5]!. ΥΗ. 1.18. Οοιμρδαῖθ {π86 86 οὗ ἐκφέρειν ΑἹ]. 7. ὅ'6}01: πρὲν 
ἐλϑεῖν ἀλλ ρα ἐν ᾧ εἴμαρται αὐτὴν πορϑηϑῆναι. 

ὦ} 1. ᾳ. ἐν ᾧ, “1π τολίομ, αἱ 1λ6 οωρίναἰΐοη οΓ τολίο]ι". 

200. ΞΡΉ σφ᾽] χρῆν σφ᾽ Κ. 1,. ὁοὐν. Ν. ΒΕ. θη. χρήν σφ᾽ 1,. γε. 
χρῆναφ᾽ (819) Μ. σφ᾽ {ΐ, ΤτοΥ. ᾿ 

δαμῆναι} ὅ601: πορϑηϑῆναι. χρ. ἄδη. 11. 177. “Νδς ρο8686 4γηο- 
ἰϊοὶ6 οαϑδοϊηαϊ ογφαηια ἰοἰϊδ". 

201 ἢ. Ηδυπδημ ΦΙΥϑηρῈ5 ὑμι5: Τμιχ. α΄, εὔστομ᾽ ... ΝΕ. τί ...; 
Ἡμιχ. α΄. ὌΡΉΤΝ οἱ Ἄδρηνεῖ. Ἤμιχ. β΄. ἀλλ΄ νι. ΝΕ. λέγ᾽ ... μι, Β΄. 
φροντίδας .. 

201. εὔστομ᾽ ἔχε] “Αδαρ ψοιγ δεῖ φεΐεί, δ οἰϊοπι". 1. ᾳ. εὔστομος ἴσϑι, 
εὐφήμει. ΟἿ, οα (Β4. Ο. 182. Ἐὔστομα 15 δὴ Δα) θοὔϊγο ΡΠ ΤᾺ] τι564 δ5 δ δ6- 
γΘῚΡ, ἃ5 ἴῃ Ἠογοῦ, Π. 1.1: περὶ δὲ τῶνδέ μοι εὔστομα κείσϑω. Ἐπ. ῬΠΙΔΟΊΙ, 
ΕῪ, Π. 600. ἔχειν χρὴ στόμ᾽ ἐν ἡσυχίᾳ. ΟΟΙΏΡΑΥΘ 6 Ρ ταΒ08 σῖγα ἔχειν, 
ἀτρέμας, ϑίο. β0801: ἀντὶ τοῦ σιώπα. τὸ δὲ τοιοῦτο κεχίασται; ὅτι Ἕλλανι- 
κός ποτε ἀναγιγνώσκων τὰ Ἡροδότου (11. 1171.) ἔλεγε, περὶ δὲ τῶνδε μοι 
εὔστομα κείσϑω, οὐ διαιρῶν εἰς δύο λέξεις, ἀλλ᾽ ὡς ἄν τις εἴποι, ταῦτα 
[ἔστω] εὔστομα. ΟΠθηοθ. ΒΆΣΡΘΒ. Θοποϊ θα ὑπαὺ {Π6 Κ6]ο]1αϑὲ Τοαπά ἴῃ 
Π15. ΘΟΡῪ εὖ στόμ᾽ ἔχε, ἀπ μ6 οοιηραγοα ϑυϊάαθ: Εὖ δ᾽ ἔχειν στόμα. τὸ 
εὐφημεῖν. οὕτως Εὔπολις. ΟἿ. Ῥμοί. Ῥ. 29,11. ΤΏ Θ νοῦ εὐστομεῖν οὐ- 

Οὔ 5. Αὐῖδῦ, ΝῸΡ. 888. Αὐἱδθα. 1. ἡ. ὅ07. καὶ τοὺς μὲν παῖδας κελεύομεν 
εὐστομεὶν (᾿ αυδνο [ἰτιριιῖς } οἷο. ΤΠ τπθῦϊθ οομβὶδίβ οὐ ὕνγο οὐθύϊοθ' δᾶ ἃ 
το δῖο ῬΘΗ ΘΠ η6᾽, ΦοοοΟΥϊηρ ὕο Π)1ηά. : 

τί τόδε:) Οἱ. (Εα, Ο. δ12. τέ τοῦτο; ὅ43. ὅ4θ0. 

202---9. προὐφάνη ... ϑρηνεῖ) Ἡδηηδηη δΒ5]ρΡ 5. {Ππ6. ΠΟ]. οὗὨ {π|5 ἴὸ 
ἴμ86 Ομοσὰβ. (ἡμιχ. α΄). ΝΥ Βίοἢ. δὐγϑηροπθηΐ, ἔγοι 105 ἀοοογάθησθ νυ} {ΠῚ 
οἵ τῃ68 ἈΠ ΙΒΟΌΡΠΘ, ΔΡΡΘΔΥΒ. ΡΥΘίου 016, 

202, προὐφάνη κτύπος) ΟἿ, οἡ 189, ἀχὼ τηλεφανής. 210. 
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φωτὸς σύντροφος ὡς τειρομένου του, 
ἤ που τῇδ᾽ ἢ τῇδε τόπων. 
βάλλει βάλλει μ᾽ ἐτύμα 20ῦ 

209. φωτὸς σύντροφος. ἢ ΘΌΠΟΙ: (ἦχος Δα, Βυ.) φωνῆς τῆς συντρα- 
φείσης αὐτῷ᾽ δῆλον δὲ ὅτι κακῆς καὶ οἰμωχτικῆς, ὡς κατὰ τὸ σύνηϑες 
αὐτοῦ τειρομένου. Τῇ οοπδίσπούϊοι ἈρΡρΘδβ ἰο "6 ὡς σύντροφος φωτός 
του τειρομένου, “ αριϊϊανγ αϑ 1 τσθῦ ἐο βδοπιοροαῃ δ} ογηρ .ραϊπ". Βαὺ 10 τᾶν 
ΡΟΥμδρ5 θ6 σύντροφος φωτός του ὡς τειρομένου. “Μοῦ τοοθῃῦ ΘαἸοΥ 5. Τηϑυ]ς 
ἃ ΘοΙημηὰ δέου τύπος. ΤῊΘ ΘοΙημηδ τι5Έ 8 17 Ρ]Δοθᾶ αὔθ σύντροφος νγᾶβ 
γον θα Ὀγ δ δκοῖ, γῇ, οἴο. Χ411 ὉΠο86 ὑπίηρ5 ἴο ὙΥΒΙΟἢ Ὑγ6 δ΄6. δοοιιϑίοιηθα 
806. Ο81168 σύντροφα. δὲ 111. ἈΠῸ 099: συντρόφοις ὀργαῖς. ἨΗετοά. ΥἹΙ. 

102. τῇ Ἑλλάδι πενίη μὲν ἀεί κοτξε σύντροφός ἐστι. ἹἸπιοίδῃ. 46. πη61Ὸ. 
οοπᾷ. 20. ἐκ παίδων κολακείᾳ σύντροφος. 28. τῇ δουλείᾳ ξυντραφείς. Τα. 
ΝΊΡΥ. 12. φιλοσοφίᾳ καὶ πενίᾳ σύντροφοι. Π]ΐδη. Ν. Α. ΠΙ. 4. κύων ... 
ὀρειβασίαις σύντροφος. Οομαρατ 4150 ῬὮΠ1]. 1168, ἄχϑος, ᾧ ξυνοικεῖ. 
Α]. 089. 8 Οὐ πὶ χώ χρόνος ξυνὼν μακρός. ᾧα. φωτὸς συμφορᾷ ... 
τῷ ὡς τειρομένου σύντροφος ἀνδρὸς (ον ὡς τειρομένῳ ΔΝ ἀνδρί). ΘΕΈ: 
ἀηξ. 219. ΟΥ φωτὸς σύντροφος (οΥ φωτὶ ξυν.), ὃς τείρεται ἄλγει (ἕλκει). 
Οὐ φωτὸς, συντρόφῳ ὃς .. . ΕῸΣ σύντροφος ΜΝ ΔΙκΕ614 οοτγθοίβ σύνδρομος. 
Ὗγ6 τηῖρῃΐ τοϑᾶ 4150 σύμμετρος. (ἰοΥίδίν ἴον σύντροφος νν8 5ποι]ᾶ 

ΟΒιᾶνα δχρθοίθα ἃ ἀδίϊνθ, γδῦμου ὑπδη ἃ ρθη. Ὑδὶ να ἢπᾶ σύννομός τινος, 
ὁμόστολος οἷο. 

ὡς] ὡς Ηοτ. απ. 
ὡς τειρομένου {Ππ6 τη55. ΤΥΪΟΙ. γα]ρ. ὡς τειρομένου του ῬοΥβ. (ΑΔά. 

Δα Ηθο. Ρ. 82.) Ἐχὲ, συμ. Ὀ1η4. υαπᾶ. βομη. Ἡδτὶ. ϑϑυῖ. τειρομένοιο 
ΒοΙρ. (Α5. 1 Βαᾶ τηγ861 ΔΙγθδάυ οομῃἰθοίτιγθα.) Οἱ, 206. βάλλει 
φϑογγά του εἰς. 88. στιπτή γὲ φυλλὰς ὡς ἐναυλίξοντί τῷ. 

- τειρομένου] Ησοπι. 1]. λ΄. 840. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς περ σεῖο μεϑήσω τειρο- 
μένοιο. ῬΙμπά. Ῥ. 1. 100. ἕλκει τειρόμενον. Ἐπιν. Ηἰρρ. 181. τειρομέναν 
νοσερᾷ κοίτα. ΕΠ65. 149. οἵα μ᾽ ὀδύνη τρίρει φονίου τραύματος. 428. 
λύπῃ. ̓ ἐτειρόμην. Απμᾶγ, 114. Αὐἶδῦ, Τ,γ8. 9ῦ9. ἐν δεινῷ γ᾽ ... κακῷ 
τείρει ψυχήν. . Θοτηρᾶτθ ὑμ6 Τιαύϊη “ἐογὶ", δπα ον “ἐο ὃδ ἐϊγεα᾽". 

204. Νε. ἦ που ... τόπων; {π6 τη55. Τ᾿ ΑἸ, Ταμι. Βυ. ΤῊΪ5 ἃπᾶ νι μαΐ 
[Ο]]ονγ5, 15 σομθϊπαρᾶ ἰο {π6 ΟΠἸούαβ ὈῪ Ηδιηδηη, ὙΠῸ δ]θυβ ὑπ ἰπίου- 
Ραπούαδ![οι ΘΟΘΟΙΟΙΏΡΊΥ. ἴῃ {115 Π6 ἷβ [0] οννθα ν᾽ Ἰαΐθυ δαϊίουβ. 

ἦ που ΚΤ, Τ᾿ γὰρ. ἤπου Β. ἥ που Ήρσιπι. ΠὨϊἰπᾷ. οἷο. ΟἿ 914. ΑἹ. 
110, Τυδηβ]αίθ: “μον πὶ ἐ᾿ῖ8 ρίαοε δ0ηιθισλοῦ οΥ' ἴηι ἐμαὶ. ΤῊ ρθη. τόπων 
ἀθρθηᾶϑ οἡ τῇδε, ἃ5 νγ πᾶ ποῦ γῆς, ἵνα ναὸς, οἴο. ΟἿ 1181. Απᾶ τῇδέ 
ποῦ ἃ 8 ἐνταῦϑα που εἴο. 

τῇδ᾽ ἢ τῇδε] ου. τᾷδ᾽ ἢ τᾷδε. ΟἿ οπ 907. 
200: Χο. ρήεοῖ, Β. οἷο, ΑἸᾶ. πού Τύχη. 
βάλλει} “ϑιέρῖκος πιο, ϑέγι65 ἡ ὁ. τ ΟἿ᾽ “Δί, 1188. καί μὲ φϑογγὸς 

οἰκείου κακοῦ 1 βαλλει δι᾿ ὦτων. Ηοιι. 1]. κ΄. ὅ8ῦ0. ἵππων μ᾽ ὠκυπόδων 
ἀμφὶ χτύπος οὔατα βάλλει, Οἷο, 46 Οὐϑδῦ. 11. 84. “Μογίιρε αἰ ος ποριϊημηι οἰ. 

ἐτύμα Β. Τ. Ταση. ἕτύμα ΚΕ. ἑτούμα. Α. Κα. 1. Ἠδι]. ΑἸα. ἔτυμα Βαίΐζηι. 
ΘΙ Ὺ: ἀληϑήςς. Ι, 6. “Ποαὶ, ποΐ ὡπαρίπανμ. Οὐ ὴς Ῥδὸ, 114. ἦ ῥ᾽ ἔτυμός 
γε 1 δώμασιν ἡμετέροις φάτις ἥκει [ ὡς ...; Επ᾿:, ΕἸ, 818. φήμην ἔτυ- 
μον. Ιρ!ιν. Α. 1796. φάτις ἔτυμος. ἨΘΙ. 801. βάξις νομὸς. Τη ννῃοἢ ρμδ88- 

ἶ τὐΝῶ ΟΌΒΘΥΥΘ, ἴπ6 [διηϊηΐπθ ἴ86 ἔτυμος, ποῖ ἐτύμη. Βισροθ: βάλλει δ᾽ 
4 Ἔ 
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ἢ ΣΟΦΟΚΛΜΕΟΥΣ 

φϑογγά του στίβου κατ᾽ ἀνάγκαν 
ἕρποντος. οὐδέ με λάϑει 
βαρεῖα τηλόϑεν αὐδὰ 
τρυσάνωρ᾽ διάσημα γὰρ ϑροεῖ. 

ΧΟ. ἀλλ᾽ ἔχε. τέκνον, ΝΕ. λέγ᾽ ὁ τι. ΧΟ. φροντίδας νέας 8210 

ὦτα με, βάλλει, φϑογγά (α5 ἴῃ Π. κ΄. 86. κτύπος οὔατα βάλλει). ϑογβονι: 
βάλλει μ᾽ ἔτυμ᾽ ἃ φϑογγά του] ... Ναποὶς: βάλλει μέ τοι... Φα: βαλ- 
λει μ᾽ ἀκοὰν, οὐ βάλλει μέ ποϑεν, οὐ βάλλει μὲ πικρὰ (οἴ, 189. πικρᾶς 
οἰμωγᾶς), οὐ βάλλει μὲ κλυτὰ (“ἰοιιά᾽ Δ]. 878.) 

φϑογγα)] Νοὺ -υοἱοο", πὶ “ποῖδο", ϑοοουάϊηρ' το παπᾶν, ἡὐδὰ “α 
υοἵοο᾽ [Ὁ]]οΟνγ5 ΒΟ αἴδου. 

(δ. τοῦ α Κ᾿ 1. ΑἸΙᾶ. πον, σοῦ ΒΒ... ΟἹ. ΤΠ σε ΕΣ 

στίβου ΔΑ. Β. Κ. 1,. Α14. Βε. Ηδυα. Μϑδῦι. 1} 1π4. πα. οι. στίβον 
Ἐ᾿, Το θη. Τανη. Τοπᾶ, Βαίΐίηι. Βαγρ. Ηατὲ. Οοπβίσιιθ φϑογγά του ἕρποντος 
κατ᾽ ἀνάγκαν στίβου, “ἰδ φοια 0 δοηιθ πὲ τυαϊείη τοί ἃ ἰαδοιμ αὶ ἔθ 
(ον εοἱέῃ αἰηοιιέν)". Ῥομπϑια : “οικλμδρίαηι φγαυὶ ἰαθογϊοδοφιιθ ἵπηγθδδιε ἀΘΩΥΟ 
ἱποθαθηίϊ5᾽. ΟἿ. 291, ΤΠΘ ορροβῖία θα οὐοσγβ ἴῃ (4. Ο. 890. καϑ'΄ ἡδο- 
νὴν ποδός. ΤΊ ροβίζίοι Πονγανοὺ οὗ ὅνο ρϑηϊίνοϑ τοῦ στίβου, γοονγῖμρ' 
ἴο αἰδυθηῦ οὈ]θοῖβ, δηα {Π|5 Ρ] θα δορθίμθυ, ΒΘΘΙ5. ΤΑ Ό]Π6᾽ ΟΡ] ΘουομΔὈ]6. 
δο Ὁπὸῶῦ ΡΥ Ρ5. τ 5ποι]α το στίβον. Στίβον ἕρπειν, ἃ5 ὁδὸν ἔρχεσϑαι, 
οἷο. Οὗ οπ 48. Α]. 80. πηδῶντα πεδία. 

κατ᾿ ἀνάγκαν ἕρποντος] κατ᾽ ἀνάγκαν ἔξωϑεν ἕρπ. Β. Οἵ, 210. 
πταίων ὑπ᾽ ἀνάγκας. 108. 291. Τι. 8832. ΕἘπτ, Βδοοιι. 89. ἐν ὠδίνων λο- 
χίαις ἀνάγκαις. Ἡδηα: “ἰαθονγῖοβο ἱποθϑϑιεῦ. ΒτιυρῸ5. [6115 τι8 νγ8 δ8 ἴο γϑδᾶ 

κατ᾽ ἀράχναν, “ἰἰκὲ α Ἔρίάον" (1), 6011. «Ζϑοιι, ϑρΡΙ 886. ἄραχνος ὡς βάδην. 
δα. ν. ᾿ράχνη. --- ἀραχνικὸς ὥσπερ τὴν ὁδὸν προφορουμένα. Βιι ῬΊΗ]. 
νγὰ5 ποὺ γοϑῦ 1ῃ βρη, 

Θθ7, λώϑει Κ, 1,, Τὶ ΤΣ Σ λήθει. Ἀ᾿ 08. ἘΠῚ]: ΑἸδιν Δ, Ἐν εῖ, ΟΠ 
Τι. 214. ὁρῶ, φίλαι γυναῖκες, οὐδέ μ᾽ ὄμματος φρουρὰ (φρουρὰν ) παρ- 
ἤλϑε, τόνδε μὴ [οὐ] λεύσσειν στόλον. 

208, βαρεῖα] “Πδαυμ, εαα᾽΄. ΟἿ οπ 1817. Επι. ΗἩΐρρ. 191, ἠχὼ βαρεῖα 
προσπόλων μ᾽ ἀφίκετο. 

τηλόϑεν αὐδα)]) ὅς. οὖσα. 80 Αἱ 204, τοῦ Τελαμῶνος τηλόϑεν 
οἴκου. 

τρυσάνωρ] " Ἠεαγίηᾳ, Παγαϑβοίης, αἰξίν δοίη", 1ἰτ, “τοδαγίηρ οἱ ἃ πιαηῇ. 
0801; ἐπέπονος, ἡ καταπονοῦσα τὸν ἄνδρα. ΟἹ: ἡ τρύχουσα τοὺς ἄν- 
δρας. Οομηραγθ {π6 δριμὺ τρυσίβιος Αὐἱϑῦ, ΝΡ. 421. καὶ φειδωλοῦ καὶ 
τρυσιβίου γαστρός. ΖΈ 561. Ρνυ, 217. ἀεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχϑηδὼν κακοῦ] 
τρύσει σε. Οομηραᾶια δυσάνωρ 256}, ϑαρρ]. 1049. διδυμαάνωρ ϑορί. 881, 
φυξάνωρ, στυγάνωρ, φϑισήνωρ. 

209. διάσημα)] Πϊδεϊνοίψ. ὅ΄6101: φανερά. ΤΊ ορροβίίο ἄσημος Οὐομ}5 
Τὰ, 860, Απί, 1004. 1018. 1209.. αἰα. Ο. 1668. 

γὰρ ϑροεῖ Α. Β. Κι, Τ,.. ΗΔ]. ΑΙ4. Βε. Βευρὶς. Νεκ, ϑροεῖ γὰρ Τ΄ Τατη. 
Ἤρχπι. Βαίίπι. δογῖ, γὰρ ϑρηνεῖ Ὀὶπᾶ, Υυαμα, ϑειη, γὰρ ϑρεῖ Ἠδυ. 
ΒοΥρῖς, (6011. Ηφογοῖ: ϑιρέειν. ϑροεῖν) ϑρηνεῖν ὅπ ϑροεῖν 1.86 οἴἴθῃ 
1 οΥ Ομ προ α (οἴ, οα 1]. 853). ϑρεῖν ΟΟΟμγ5 που μΘ 6 ἴῃ ΟΡ, 

210. Χο. γυβθῆχϑα 1η ΑἸᾶ. Βσχυ, Ὠ1πᾶ. Υυμᾶ, Βουρῖς. Χο. οἵη, Α. Β. Καὶ, 
Τὶ Ταγη, Ἠᾶνς. Ἡμιχ. β. φυτὰ, ὅλη. 

ἔχε ... φροντίδας νέας] “1ἴὸ 5} οανγδ, φίυο γθϑλι αἰ!οηίϊοη". ΘΟ]ΙΟ]: 
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ὡς οὐκ ἔξεδρος. ἀλλ᾽ ἔντοπος ἁνὴρ. 

οὐ μολπὰν σύριγγι χέων, 

ὡς ποιμὴν ἀγροβότας, 
3 4 δὲ ,ὕ 6 3 »] Ῥ 

ἀλλ᾽ ἢ που πταίων υπ ἀναγκὰας 91 

βοᾷ τηλωπὸν ἰωὰν, 
σι 

οἷον καινότερον τι βούλευσαι, τί πρὸς αὐτὸν ἐρεῖς. ““ΝΝΘοΟρ[ΟΙΘμηι5. 15 ἰο 
ΘΟ]]6οὺ πἷβ ὑποπρύβ, ὑπῶῦ π6 τὺ ποὺ ἰογρϑὺ ἷβ ραχ θ᾽). (ϑ0 1.) ΔΑ 5118 0 
ΔαταομΣ οη 15 οίγθη 865. Τὸ ΤηΔῪ τηθϑ ΡΌΥΠ8Ρ5, “γδϑίγαϊη ψοιῦ) μοι [πὶ 
 εοϊϊπρα᾽ (1. 6: Ὅ6. ποῦ ἤοο νϑῃίι 5016). 

212, ἔξεδρος] “ΑἸτοαν ἤγοπὶ ἤοηι (1 7)", ἩΘΑΥΪΥ ὑΠ6 ϑϑπηθ ἃ5 ἔχτοπος. 
Ἐν, ὅ78. ἔξεδρον χώραν ἔχων. Ἐπτ. Ιρ|ι. Τιὶ, 80. ἠλαυνόμεσϑα φυγάδες 
ἔξεδροι χϑονός. Οοιηραγο ἔνεδρος 1568. ἐχπάτιος ΖΒοῖι. Αδ. 48. 

ἔντοπος) (Βα, Ο. 1481. 
ἁνήρ} ἀνὴρ ὑπ6 1188. 

218. οὐ μολπὰν σύριγγος ἔχων νὰ]ρ. 6101: οὐ βοᾷ τερπόμενος σύ- 
ριγγι, ὡς ποιμήν. ΕῸΣ ἔχων ΜΥΑΙΚΘΙΘΙ4 ργόροβθϑ ἠχῶν (9011. Τγδοῖ. 866. 
ἠχεῖ τις ... κωκυτὸν εἴσω. 048, ἀχῶν καναχαν). 1 πᾶνγο 11{{|π ἀοπθὺ {ΠΗ 
ἔγιιθ γθϑαίπρ' 15 οὐ μολπὸὼν σύριγγι χέων. Επ:. ΒΌΡΡΙ. 718. ἄδου μολπὰς 
ἐχχέω δακρυρρόους. ΟἿ οπ ΑἹ. 820, ΠΟΘΙ ἃ ΒΠΠΉΙ]ΔΥ ΟΥΤΟΥ͂ ΘΧ δύ8, 

μολπὰν Α. Β. Κι. 1.. ΑΙ4, μολπὰς Τ΄ Ταύτῃ. 

914. ἀγροβότας Α. Κι. Τ΄ (βρη. α)ὴ. ἀγροβάτας Β. 1,.. αἰγοβότας 
( φοαί- λον", οἵ, οἰοβότας Α]. 621.) δου]. Βαγρα5. ἀγρότας Νάιοκ. ΟἿ, Ἐπιν. 
Ογεὶ. ὅ4. μηλοβότα ... Κύκλωπος ἀγροβότα. φ. οὐριβάτας (ἔπι. Ῥῃδοίῃ. 
Εν. 11. 28.).. Βεοῖον 1148 νγ μᾶανβ οὐρεσιβώτας. 

πον τ “ἢ... .Οὕὔἵι 504. ΑἘ ΡΊδ: 
218. πταίων] διεέωμνιϑιϊη, ἃ 5. ΟἿ ΥὙΟΟΙΚΥ͂ φΤοι μα, 56Π01: ἀλλὰ τάχα προσ- 

κόπτων ὑπὸ τῶν βασάνων βοᾷ. (α. κλαίων. 

ὑπ᾽ ἀνάγκας βοᾷ] “116 οαἰϊδ ομέ ἤγουν 16 ραΐη". Βαϊξίπιδπῃ: “υοοΐβογα- 
ἔμ Ῥγὼ ἀοίογ᾽. ϑοῖὴηθ τη Ῥϑύπδρ5 ῥργθίθυ ἴο οοππθοῦ πταέων ὑπ᾽ ἀνάγ- 
κας. Οἱ, 206. φϑογγά του στέβου κατ᾽ ἀνάγκαν ἕρποντος. 168. 291. 702. 
ΕῸΓ {π6 οχργοβϑίου ὑπ᾽ ἀνάγκης ΜΑΙ γϑίουβ ἰο 6586]. δᾶ Ὀϊοᾶ. ϑἴο, 
ΠΙ|. 14. ΤΥ. 44. ἀπά δ ἩἨδρτχοά. 1, 1106. Ῥούμαρβ ὑπὸ λύπας βοᾷ. 

ἀνάγκας Α. Κι. 1,.. Τι νυ]ρ. ἀνάγκης Β. 

210 ἢ “ΤΠ Οπμοῦαδ. οοη͵θούασοθ ὑπῶὺ {π68586 1518] ΟΥἿ65 ἃ16. δον 
ὙΥΓΠΠΡ' το ῬΉΙ], ὈΥ {πὸ ᾿πύθηϑιίν οὐ 118 ὈΟΘΟΠΥ ἀρόοην, οὐ ριοαποθα ὈῪ 

{ΠπΠο056 4685 οὗ ἸΟ ΘΙ] 055. νυ 10} ὑπ6 ργοβρθοῦ οὗ ὑπΠ6 βθὲ βυρροβίβ. ΟἿ, 689. 
Ηδς οδηηοῦ γϑὺ ἤᾶνθ 5660 ᾧπ8 5810 οἵ Νϑορίοϊθπηιβ.᾽ ὅομηῃη, 

2160. τηλωπόν] τηλώπαν ΑΔ. ΑἸΙΆ. 
τηλωπὸν ἰωὰν] “4 αν βοικιαϊηφ ΟΥ̓}, ᾿ἰῦ, βθθὸπ δὖ ἃ φγοαύ αϊβίμηρο. 

Ἡδργοῖ: Τηλωπόν. μακρόϑεν φαινόμενον. ΑἹ. ὅθ4. τηλωπὸς οἰχνεῖ. ΟἿ 
189. ἀχὼ τηλεφανής. Ζ56., Ῥτοιι. 21. ἕν᾽ οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν 
βροτῶν [| ὄψει. ϑερύ. 108. κτύπον δέδορκα, πάταγος οὐχ ἕνὸς δορός. 
γι. Ζῦπ. 11. 791, “θεῖτο οἰ ΟΥοὗδη' αὐ αἰ 65 } υἵδιι5 αὐἰ6586 ροάπηι δοηϊξιδ ἢ. 

ἰωάν) “4 οὐγγν᾽. Ἠδθγοι: ἐωή. .. φωνὴ ... κραυγή. α. ἐυγὰν (152.), 
ΟΡ ἰὰν (ΖΒ0Ε. Ῥεῦβ. 982. Ημι68. ὅδ4, Ἠειοᾶ. 1. 86ὅ.). Υ. ΒΙοπιῖ, 61. 
ῬοΥβ. 981. 
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᾿" 

ἢ ναὸς ἄξενον αὐγά- 
ἕξων ὅρμον᾽ προβοᾷ γὰρ αἴλινον. 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 
ἰὼ ξένοι, 
τίνες ποτ᾽ ἐς γῆν τήνδε κἀκ ποίας πάτρας 220 

217. ἢ ναὸς ἄξενον αὐγάξων ὄρμον] “0»» εοηίοπιρίαϊηρ (αἱ ἐλ δον- 
ἐοεπιρίαἰΐοπ 00) ἰδ6 παγϑοιν πη Γοφιοηίοα ὃν ἀην δλῖρ᾽. ὙΠῸ ἰδο]ϊηρ οἵ ἃ15- 
ΔΡΡοΙ ηθηῦ ἃ ΠῸ 5110 ΘΟ ΘΡΡΙΟΔΟΒίηρ ὕΠ6 5ΠΟΥΘ 15 π6 οϑαθθ οἵ 15 
Ἰαιηθηξαύίοη. ΤῊϊ15 ἔθ 6] ]ηρ' ΒΡΘΘΟΙΥ οἷγθβ γᾶν 0 Οοη6 οὗ ἸΟΥ δὖ {Π6 πποχ- 
Ρθοίθα βιρμ οὗ {Π6 ΒΤΓΔΗΡΟΓΙΆ. ΤΠ6. ΟΠ]. Θχρ  αἴηβ5 ὙΓΟΠΡῚΥ: ἢ δύσορμον 
τὸν λιμένα ὁρῶν προβοᾷ ἡμῖν μὴ πελάξειν εἰς αὐτόν. 

ναὸς ἄξενον] “{7η{εφιιοηίοα ὃψ ἀπῳ δΠὶρ᾽ δυιᾶ 850 “δϑοίαίο, ἀεϑονυίθα". 
Ηδγα: “παυὶς ζιποδρίίαίοηι δἰαἰϊοποηι", ἴ. 6. ναῦν ἐν ἀξένῳ ὁρμισϑεῖσαν. 

ὅδο 4180 ϑουβειί. ΟΥἁἨ 291, 801 ἢ (ΜᾺ, ΗΕ. 196. τὸν ἀπόξενον ὄρμον Θρή- 
κιον κλύδωνα. Οι. ναυσὶν ἄξενον, “ἰωι ϊοηά!, ἰο 5105". ΤῊΘ ΡΠ] Γ8] ΒΘθι5 
τΠΟὙ8 5.108 0186 ὑπᾶπ {Π6 βίπριϊαι ναῦς. 80 γίνρ. ἄπ. 11. 28. “σἑαίίο πιαῖο- 
Λάα εαγϊπῖδ.᾽ ἨἩτποΥ 08,115. Τ᾿) ΠΠΠῸ5 ἀμιχϑαλόεσσαν, 1 ὯΝ ΣΎ 59: 

αὐγάξων ὄρμον {π6 πη85. γα]ρ. ὄρμον αὐγάξων Ηθγη. ΒΟΙΡΆ. 
αὐγάξων] “Θαχίηφ οπ᾽. Ἐπ. Ηθο. 687. τὰν καλλίσταν ὃ χρυσοφαὴς 

ἅλιος αὐγάξει. ἘΠΠΙ5]. 44 Βδροῖ. 8395, ΤῊΘ ταὶ 416. ἔογτη οοοῦγβ 1]. ψ΄. 458. 
Ηδϑιοα. Ορ. 4106. 1πι. Βδόοῃ. ὅ96. Απ ἱπηξφαύϊοι οὐ Ἡοπηθι, 1 διιβρθοί, 
11. α΄. 860. δακρύσας ἕτάρων ἄφαρ ἕξετο νόσφι λιασϑεὶς  ϑῖν᾽ ἐφ᾽ ἁλὸς 
πολιῆς, ὁρόων ἐπὶ οἴνοπα πόντον. Βυΐ ΠΥ 5Πποι]ᾶ ῬΠ]]οούοἑθϑ υγαῖ] αὖ {16 
βίσῃῦ οὗ {π6 1 Πποϑριῦα 016. πανθὴ ΟΥ̓́γοδαβδίθαα᾽ 1 Ῥγθϑιηθ, Ὀθόϑιι86 ΠῸ 51105 
Ὑ 66 ΠΠΚΘΙῪ ἴο ΘΏΓΘΙ Τὺ: 

218. προβοᾷ γάρ τι δεινὸν {ΠῸ 1855. Τ' ΑΙ, Τα. Βρκ. προβοᾷ τι 
γὰρ δεινὸν ὙΥαπᾶ. (6011. Εν, ΤΡ. Τ᾿. 1086. τίν᾽ αἰτίαν ἔχουσ᾽; Ἂ ὑποπτεύω 
τι γάρ.) Τϊπᾶ. ὅομη. προβοᾷ δέ τι δεινὸν ἤθιη. προβοᾷ γὰρ αἴλινον 
ΤΔΟἤ τη. ΒοΙμ. ΡΙΟΡ. ΜΙ: (ἷ,, Οα ΓΑΠ (09 ἢ: αἴλινον ἐνὸν, δύσμορος.) προ- 
βοᾷ τι γὰρ αἰνὸν ΒΆΡΕΘ5. γί. προβοᾷ γὰρ αἰνὸν δ. (τι. ὁ11. 5080].) 
προβοᾷ γὰρ αἰνὸν ὁοη]. ΒοΙΡκ (σμο 4150 ΡΙΌΡΟΒ685, ἢ ναὸς ἄξενον ὅρμον 
αὐγάξων προβοᾷ τι δεινόν). Αἰνὸν ἄχος οὐοι5 Α]. 786. Αὐδα5. ἴῃ ῬΆΙ]. 
(αΡ. γανῦν. Ρ. 61.): “Ομοαᾶ ο)ιίαίμ, φικοδίι, σοηιϊέμ, [ οηυϊέίφιιδ, 1 γοϑδοπαηαο ἠλέει 
ἤοϑῖίϊος υοο65 γοβονῦ". 'ΓΓΥδηβΙαίθ: “ον λ6 ϑοϊοιυδ βου ίλ (οΥγῖθα5 οἰ) ἱπ α σογίαϊη 

ἀγοαάζμι πιαππεν᾽. (δ. προβοᾷ γέ τοι δεινόν, οΥἡὁ προβοᾷ γέ τοι ῳ Κ΄, 
μέγα. ΟΥ ... στένων. Οἷ, οπ 209. ΕῸΥ προβοᾶν οἵ, Ηοπι. 1]. μ΄. 2 

220. »αυτίλῳ πλάτῃ Δ. ΑΙᾶ. Ταγη. (κὰκ ποίας πάτρας ἴῃ ΑΡΚ ΟΝ κακ 
ποίας πάτρας Β. Κ΄ 1,. Ε. Ὑ΄ διὰ (ϑαρν. νασυτίλω κώπη τῆι πλάτῃ προσ- 
ορμίέσατε, 21). ἀοιι}]9 (οὔθ ΟΥ̓́Θ κώπη τῆι) Μ. κάτι (516) ποίας πέτρας 
(γρ. πάτρας) Ε, κἀκ ποίας τύχης Νδιοῖς. πᾶ, (8. (Ε4. Π. 1086. ἐκ 
τύχης ταύτης. Αὐϊδί, ἂν, 41, τύχη δὲ ποία κομίξει ποτ᾽ αὐτὼ πρὸς ὅρ- 
νιϑας ἐλϑεῖν}) κἀκ ποίας φορᾶς ϑογί,. ΟΥ Τὰπι, Αὐομ6], ΕῪ. 1. νασυτίλῳ 

πλάτῃ Ι4ργος κατασχών. Ἐπ, Ττο. 8711. ναυπόρῳ πλάτῃ. ἨΗδοτ. 84. ἁλίῳ 
πλάτᾳ. Βοῖονν 8δδ. οὐρέῳ πλάτῃ. Ὀϊπᾷ, {π|πκ8 ναυτέλῳ πλάτῃ ἰδ ἴΠπ6 ὁοπ- 
Ἰδοίαχα! σοΥγθούοη οὗ 506 ΡΥ ΘΙΠΠΊΔ.1Π, ὙὙΠ0 τηϊρις ΣΝ Ὑ7611 Πανθ υυυῖῦ- 
ἴῃ ναυτίλῳ στόλῳ (85 ἱπ 501.). Τ]Θ τϑα πρ᾽ κακ ποίας πάτρας ῬΓΟΡΦΌΙΥ 
οατηθ ἴσοι 2322. σι, Ἐπαν, ῬΊοπ, 286. ἐκ ποίας πάτρας --- πελάξετε; ΑἸ50 
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κατέσχετ᾽ οὔτ᾽ εὔορμον οὐτ᾽ οἰκουμένην ; 
ποίας ἂν ὑμᾶς πατρίδος ἢ γένους ποτὲ 
τύχοιμ᾽ ἂν εἰπών; σχῆμα μὲν γὰρ Ἑλλάδος 
στολῆς ὑπάρχει προσφιλεστάτης ἐμοί" 
φωνῆς δ᾽ ἀκοῦσαι βούλομαι᾽ καὶ μή μ᾽ ὄκνῳ 2)Ὁ 

(Ε4. ΒΚ. 1166. τένος πολιτῶν τῶνδε κἀκ ποίας στέγης; Αὐδίτπι5 ἴῃ Ῥμιοοί.: 

᾿ ἐρμῖδ ἐμ 65 πιογέαϊϊδ, γιιΐ ἵη ἀοδορία “ϑηιηῖα 1 δὲ ἐεδμα 6 ἀρρογέε5 ἰοσα 
ὍΝ κατέσχετ᾽] “Παυς ἐομοϊοά", Τιαῖ. ἑαρριι δίς. Οἷ, 210. κατέσχον 

, δεῦρο ναυβάτῃ στόλω. Ἐδπιι. ἨδΘΙ. 1296. πόϑεν κατέσχε γῆν; Ἐγ. ΑΥΟΙΕΙ. 
ν΄ ναυτίλῳ πλάτῃ ] Ἄργος κατασχών. ΟΥγο]. 228. λῃσταί τινες κατέ- 
σχον ἢ χλῶπες χϑόνα. ΗΘΡ8ΟΙ. 84. ῆ πέραϑεν ἁλίῳ πλάτᾳ κατέσχετε; 
ΗΒΙ. 1226. ποδαπὸς δ᾽ δ᾽ ἁνήρ, καὶ πόϑεν κατέσχε γῆν; ϑϑίτεν. Ρ. 864, 
τοὺς κατασχόντας τὴν ΜΠακωνικήν. ἩΗετοάᾶ. ὙΠ]. 40. ἽΠππο. ΙΥ. 42. ΥἹΙ. 
88. 10. Χοη. Ἀπ. ΥἹ. 1. 88. κατασχεῖν (εἰς Ἡράκλειαν). Ηοιη Η. ἴῃ Οδιυ, 
106. νηὶ ϑοῇ Θοριχκονὃξς κατέσχεϑον. Οα. λ΄. 466. νῆα κατισχέμεναι. 
Ηδτδο]. 84, Βυγροβ (οι 344) ργόροβθβ προσέσχετ᾽. 

οὔτ᾽ εὔορμον] οὐκ εὔορμον Κ. ΟΥ̓, οπ 216. 
222. ποίας ἂν ὑμᾶς πατρίδος ... τύχοιμ᾽ ἂν εἰπών;) “ Ἡ  λαΐ ΘομΉγ ΟΥ' 

γα μοι 1 ὃ6 γἱφὴέ ἴηι δαμίηρ “οι αγῈ ο[2᾽ Οὗ, Ζβοι. Αρ' 1238, εἶεν" τί νιν 
καλοῦσα δυσφιλὲς. δάκος! τύχοιμ᾽ ἂν ...; 990. τί νιν προσείπω καὶ τύχω 

μάλ᾽ εὐστομῶν (τί νυν προσειπών γυν τύχοιμ᾽ ἂν εὐστομῶν Ηθυν.); 410. 

τί δ᾽ ἂν εἰπόντες τύχοιινεν ἄν; 818. τί σοι φάμενος ἢ τί ῥέξας τύχοιμ᾽ 

ἂν ἈξοιΣ 950. Ζίκαν δέ νιν προσαγορεύομεν βροτοὶ τυχόντες πολ. ΑἹ. 

ἦ πατρὶ τὠμῷ τασδ᾽ ἐπεικάσας τύχω | χοὰς φερούσας ...; ϑορῇι. ΕἸ. θ68. 
ἡ" καὶ δάμαρτα τήνδ᾽ ἐπεικάξζων κυρῶ κείνου; ΡΙαΐ. ΙΒ. Ρ. 88. ἐπι- 
τυχῶς εἰπών. ΟΥγτίη. ΖΙραπ. ΕΥὈ. ΥΙ ποδαπὰᾶς ὑμᾶς εἶναι φάσκων, ὦ μεί- 

ρακες, οὐκ ἂν ἁμάρτοιν; ΟἿ, ΒΙοπιί. ΟἹ. Αρϑιαι. 1208. ΑΙδο Εατ. ῬΗΩη. 
886. ἐκ ποίας πάτρας ] Ἑλληνικοῖσι δώμασιν πελαάξετε; 

πάτρας ὑμᾶς ἂν ΔΑ. Ηδ]. ΑΙ4. οι. Ὀϊηά. 11. δογῇ. οίο. πάτρας ἂν 
ὑμᾶς Β. Ε΄ Κ. 1,.. Μ. Ν. ΝΠ. πάτρας ἂν ἢ γένους ὑμᾶς Τ. Ταχη, Ηδτῦ. 

ἂν ὑμᾶς πατρίδος Ὀϊπᾶ. Νδποῖκ, (Α5 βουπαϊηρ' Ὀϑίίου. ΟἿ οὐ Απί. 569. 
Πατρίδος, ᾿6 ΟὈΒΘΡν 88, ΟΟΘῸΓΒ ἴῃ ὑμ6 ϑ81η86 ρεγὺ οὗ ἃ {γἹ]τηθίον (4, ΝΕ, Θ41. 
825. (Ε. Ο. 498.). πάτρας ἂν ὑμὰς ([) Βοιρὶκ. Βομποία, 

ἢ] καὶ Ν. 

228. σχῆμα ... Ἑλλάδος στολῆς] Ι, ὁ. σχῆμα μὲν γὰρ ὑπάρχει (σχῆμα) 
'Ἑλλαδος στολῆς εἰς, ΟΕ, ἘΠ. 082. τὸ κλεινὸν 'Βλλαδος ] πρόσχημ᾽ ἀγῶνος. 

Ἕλλαδος στολῆς] ὅ6801: Ἑλληνικῆς. ὅο 266, Ἑλλάδος γῆς. «56 ῃ. 
Αρ. 418. Ελλάδος αἴας. Τ0ῖ14. 109. Ελλάδος ἦβας. Ἐπ:. Απᾶτ. 169. Ελ- 
λὰς πόλις. Ἡδοτοά. ΤΥ. 18. 110. Ελλάδα γλῶσσαν. Ἐπι. Ηρ. 181. στολὴν 
ὦ. Ἕλληνα. Ζ8οι. ἀρ. 1284, ΓἙλλην᾽ ἐπίσταμαι φάτιν. Ἡδτοά. ΤΥ͂. 78. 
Ἑλληνίδα ἐσθῆτα. Ἐον στολῆς Νάποῖς {π|η]15 γαίας νου θ6 πιοῦο 5810- 
8016; Ραῦ Π6 βιυβρθοῦβ ὑπ ψΠῸ]6 ἴπ6 0 Ὀ6 8 1πὐθυροϊϑύϊομῃ. 

225. μή μ᾽ ... ἐκπλαγῆτ᾽] Τὰῖϊ, “20 ποί ἤγοηι {86αν, δοίη ἀῤγαϊά, ὃ6 ἐδν- 
γίβοα αἱ πιο᾽. ᾿Εκπλαγῆναί τινα, 85 κόπτεσϑαί τινα, ἀποστρέφεσϑι, οἵο. 
Οὗ, ΕἸ. 1046. Ὑππο. ΥἹ. 11. ἡμᾶς δ᾽ ἂν... μαλιστα ἐκπεπληγμένοι εἶεν. 
Ηοτοά. Π]. 148. ὙΥΘ ἢἤπά αβοὸ ἐκπλησσεσϑαΐί τινι Ἡδτοᾶ. 1. 116. ΤΠΘ 
ἄαϊῖνο ὄκνῳ (“ ἔγοπι [δαν) 18. ἴο 6 οοππροίοα, ποῦ νυῖἢ δείσαντες, Βυδ ΜΓ 
ἐχπλαγῆτε. ΟἿ, οπα. (4, Ο. 1026. Τὺ. 116, ὙΠΟ ὙΥΓΟΠΡῚΥ οοηπθοίβ 
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δείσαντες ἐκπλαγῆτ᾽ ἀπηγριωμένον, 
ἀλλ᾽ οἰχτίσαντες ἄνδρα δύστηνον, μόνον, 
ἔρημον ὧδε κἄφιλον καλούμενον, 
φωνήσατ᾽, εἴπερ ὡς φίλοι προσήκετε. 
᾽ ν..38 , Ἀξ 3 ᾿ 5. ἣν Ῥὰι Ἂς. ἀὐ ΤᾺ ᾿ 
ἀλλ΄ ἀνταμείψασϑ' οὐ γαρ εκος οὔτ ἐμὲ 290 

ὑμῶν ἁμαρτεῖν τοῦτό γ᾽ οὔϑ᾽ ὑμᾶς ἐμοῦ. 

ὄκνῳ δείσαντες, “πιθέϊι αἱγοοίϊ. γα ΚοβοΙα ἸὨΡΘΗΪΟΙΙΒΙΥ, Ρμαΐ ὨΘΘΑΙΘΒΒΙΥ, 00η- 

Ἰδοίαγοβ: καὶ μή μ᾽ ὄκνῳ ] εἴξαντες ἐχτραπῆτ᾽ ἀπηγριωμένον. 
226, δείσαντες] λεύσσοντες ΤΠ οΊσῖτα. 
ἀπηγριωμένον] “Ογοιοη τοἱϊα, οΥ" δαυαφο ἰοοϊίηπῃ". Τιδῦ. “οἰ ογαίμι". Ῥιϊ- 

Ἰοοίοίθϑ ννὰβ 1ηὐγοαπορα ἴῃ {Ππ|ὸ 58 π16 ΟΟμΙοη Ὀγ Αἰδα8, (ἃΡ. ΝΟ.) ΘΓ 
6 5805: “μοὰ ἐοὰ οὔϑδϑορο, πὸ ἰβδίμωο αϑρογηπαδίϊοηι ἐδίγίίμαο θα πι6 Ἰηοιία 

αὶ. ΟὐΟΙρδΥΘ 4150. {πὸ ἀθύβι!θα δοσοοιηῦ οὗ ᾿ἰ5. ῬΘΊΒΟΠ8] ΦΡΡΘαΥΔΠΟ6 1ἢ 
Ὁ ὉΣΙΤΥΕΣ, 909. Ὁ, 

928. καλούμενον [Π6 πι55. Βαεποᾶ. Πῖπά. κακούμενον ΜοΙῸ]].  δαν. Βι. 
Ησοτμ. Υαπᾶ. Ἡδατχι, (Οἵ, οα (Βα. Ο. 261.) καλούμενοι (ἱπυϊίαίΐ, ἱπρίον αι) 
Μεῖη. κώλούμενον ὁοη}. ΒΟΙΡᾺ. παρειμένον ἘδΙ5]ςθ. γ᾽ ἀλώμενον Τουρ. 
χωλούμενον͵ γγακο, καάλωώμενον Εγΐ. προκείμενον (5011. 268. ΑἹ. 422.) 
θ1πᾷ. κἀτώμενον ἘΡΘΙ56. 5.11, Ρ. 884. κυκλούμενον οοη]. ὅοιη, καὶ φί- 
λων τητώμενον ὅϑ'6γῇ, (0011. (4. Ο. 1618, 1200. ΕἸ. 1826, Ῥιπᾷ. Ν. 10, 78. 
οἴχεται τιμὰ φίλων τητωμένῳ φωτί. Ἐπὶ. ΗΕ], 381. φίλων τητωμένη.) 
ὙΠΟ 15. ῬΟΥ8Ρ5. ὕπ9 ὕγπιο γϑδ ἀρ. Νῦοῖκ ἴοο ΒΌΒΡΘΟΙΒ5 {Π6 ΘΟΠΙΏΟΙ τϑϑᾶ- 
Ἰη6΄. Βιδυοι ΘΧΡΙ ΔΙῚ κακούμενον ὈγΥ ἐν κακοῖς ὄντα. (Οὐ 4τ0. μὴ λίπῃς 
μ᾽ οὕτω μόνον, Ι ἔρημον ἐν κακοῖσι τοῖσδ᾽ οἵοις ὁρᾷς. Τὰ. 1069. ἐν 
δίκῃ κακουμένον. (Εα. ΟΕ 01. Οἵ: χἀγείτονα, ΟΥ̓ κἀνέστιον, οΥἡΎ χω- 
λόν ϑ᾽ ἅμα, οΥ πονούμενον; ΟΥ πολούμενον, ΟΥ̓ βεβλημένον. ΒΙοπιβο] 4 
ἀοίθμαβ καλούμενον ἴῃ ὑπ6 β6η86 οὗ “δαϊδέϊηῃ ̓  , ἃ 5. Ὑ76 οἴθθη ππα κεκλημέ- 
νος τι504. ΟσΥ, Φβοῃ. Αρ, 1244. καλουμένη (κἀλωμένη ΗφΆ08) δὲ φοιτὰς, 
ὡς ἀγύρτρια, | πτωχὸς, τάλαινα, λιμοϑνὴς ἠνεσχόμην. ῬΙοΙ, δὰ Αυιβίορῃ, 
9. Χ, Ζεὺς κακούμενος (καλ. οοα.) Τγδπβὶδΐθ καλούμενον ἵηιρίογἵηρ ψοιι. 

299, φωνήσατ᾽] “ϑροακ᾽. Οἱ, 526. φωνῆς δ᾽ ἀκούσαι βούλομαι. 
εἴπερ ὡς φίλοι προσήπετε] “1 ἱπαθοά ψὲ ὅδ δοηὶδ ας [γϊοπάς". Ο, 

εἴπερ δὴ φίλοι ΠΥ ΘΥ εἴπερ “προσφιλεῖς Ἷ ΒαΡο5. ὉΠ Π]Κ5 Π6 56 186 
τη} ΘΌ]Υ ὙΘΟΘΠΪΥ6Β: εἴπερ ὃ οὐ φίλοι προσήπετε, Ι ἀλλ᾽ ἕν γ᾽ ἀμείψασϑ'. 
Ἡδίμου, 1 5Ππου] βᾶν, εἰ δὲ μὴ φίλοι προσήκετε οἴο, Βαΐ {Ππ6γ0 18. πὸ 
ΠΘΟΘΒΒΙΥ͂ ἴον ΘΏΥ 5110} ΘΠ ΘΏΡ. 

προσήπετε Α. Β. Κ. Ηδ11. ΑΙᾶ4. προσήκατε Ἐ', Τ,. (ᾳ.) Τ. Τατη. Θὰ, 
προσέσχετε. ΟΥ 244. ῬΙ1]). Πούθ τηϑ]τθ5 ἃ Ρδα86. 

280. ἀλλ᾽ ἀνταμείψασϑ᾽] ἀλλ᾽ ἀνταμείψατ᾽ Β. ἀλλὰ φωνήσατ᾽ Κ. 
«Πορῖμψ ἰο πιὸ αἱ ἰεαδι". ΟΥ ἀλλὰ ἴηδῪ Ὀο ΘΣΡΓΘΒΒΙΤ 6 οὗ Θηὐγοδίν, ἃ 5 ἴῃ 4860. 
9650. Οὗ, (ἃ. Ο. 1278. φώνησον, ὦ πάτερ, τι᾿ μή μ᾽ ἀποστραφῇς. Ι οὐδ᾽ 
ἀνταμείβει μ᾽ οὐδέν; 

991. ἁμαρτεῖν] Ι, 6, ἀποτυχεῖν, μὴ τυχεῖν, “5Ποια γαὶϊ ἐο οὐίαϊη. 
τοῦτό γ᾽ [Π6 τη85. “ΖΤὴὶς αὐ ἰθαδέ᾽. ὅ6}0]1: τῆς προσηγορίας. Δ͵ΠΙΘπο6 

γυπάου το ϑαβ τοῦδέ γι ΟΕ, Ἐπ ι. Μαα. 806. ἥκω κελευσϑ είς" καὶ γὰρ 

οὖσα δυσμενὴς Ι οὐ τὰν ἁμάρτοις τοῦδέ γ᾽, ἀλλ᾽ ἀκούσομαι | τί χρῆμα 

βούλει καινὸν ἐξ ἐμοῦ, γύναι. ΕῸΥ {πὸ ἀοιθ]θ ρϑηϊνθ, οὗ ρϑύβοη ἃπᾶ 

(πΐηρ, οἵ, 1816, ὧν δέ σου τυχεῖν ἐφέίεμαι. 

παρ 



ΦΙΔΟΚΤΗΤΗΣ. δου 

ΝΕ. ἀλλ᾽, ὦ ξέν᾽, ἴσϑι τοῦτο πρῶτον. οὕνεκα 
“Ἕλληνές ἐσμεν᾽ τοῦτο γὰρ βούλει μαϑεῖν. 

ΦΙ. ὦ φίλτατον φώνημα᾽ φεῦ τὸ καὶ λαβεῖν 
πρόσφϑεγμα τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν χρόνῳ μακρῷ. 285 
τίς σ᾽, ὦ τέκνον, προσέσχε, τίς προσήγαγεν 

982, οὔνεκα) “Τλαὶ᾽. Βυτροβ δίβυιηβ οὔνδκα ΠΟΘΥΘῚ τηθ8πΠ5 “ἐλαΐ". 1 
50, Ὑ)6 ταρ οογγθοῦ: τοῦτο πρῶϑ', ὁϑούνεκα, Βιυύῦ πε 5 πιϊβίδιςθη. 
Οὔνεκα ἴῃ {π6 56η86 οὔ “ἐλαΐ᾽ οοουγβ Βοῖονν 839θ. (Ε. ΒΗ. 708. (ΟἹ. 84. 
1895, Απί. 68. ΕΠ. 1478, ΤῪ. 984, ΤΙ {Π6 βθη86 οἵ “δδοαιδε" Ὀδθῖονν 586. 

κ΄ 6. Ὁ 7598: 1299. 
288. τοῦτο] 1. 6. οὗ ν»ῇιαῦ ΘΟ ΥΥ γα ἃτ6. ὅο Επτ:. Ηογ. 18ὅ. ᾿φργεῖός 

εἰμι τοῦτο γὰρ ϑέλεις μαϑεῖν. 
2834. ΟΥ. νιρρ. (η. ΥἹ. 687. “7͵οΤηϊιείὶ ἑαπάσπι, ἐμαφμθ δροοίαία ραγθηίϊὶ ᾿ 

υἱοῖέ τέογ' απιηι ρἱείαδ  ααΐι" ΟΥα ἑμογῖὶ, [ παίθ, ἕμα; εἰ ποέαβ αμαϊῖγα δἰ γϑά- 

ον υοσε683 

φεῦ τὸ καὶ λαβεῖν] “Οὐ! ἐλαί (ἰο ἐλῖπὶς ἐλαΐ) 0 δἤοιια ϑυδη γϑοθΐυθ {λὲ 
αἀαάγε85 96 (δε αὐἀάαγοαδεα ὃν) δμολ ἃ πιᾶπὶ αίο)" 80 ἴοπῷ α ἴαρβδο ὁ" ἐΐηιο 1" 
ΠΟΒΠΘΙα: “Ποιυ αοἰϊγλΐξμϊ ἰ6 1ξ, αὐίον' 80 ἴοηρ α ἐΐπιθ, 9 ἤθαν ϑυθη ἐμ βρδδοὴὶ 
ΟΓΓ δμοῖ α πιᾶρὶ ας ἱμὶς (α αὙ661)}" Φεῦ 15 ΠοΥΘ θχρυββϑῖν οἵ )ογία! διϑύο 5}- 
τηθηῦ δηα δαπηϊγδύίου, 1,80, Καλ! ὥϑοθοὶ: ᾿ϑαυμαστικὸν μετ᾽ ἐχπλήξεως 
τὸ φεῦ ἐνταῦϑα. Αὐἱδύ. Αν. 1728. φεῦ φεῦ τῆς ὥρας τοῦ κάλλους. 162. 
ΕῸΥ {815 56 οἵ {π6 1πῆηϊϊνθ, δἰ ΠΟΥ ὙΠ} ΟἹ νιῦπουΐῦ ὉΠ6 δυο 16, οἷ. ΖΒ. 
Ἐπ. 888. ἐμὲ παϑεῖν τάδε, φεῦ, ἐμὲ ... οἰκεῖν οἷο, Ἐπτ,. Μοᾶ. 1081. 
ἀλλὰ τῆς ἐμῆς κάκης, | τὸ καὶ προέσϑαι μαλϑακοὺς λόγους φρενί (ποτέ). 
ΗΕ]. 148. εὔηϑες δέ τοι Ι τὸ καὶ δοκεῖν ὄρνιϑας ὠφελεῖν βροτούς. ΑἸα. 
848. ἀλλὰ σοῦ τὸ μὴ φράσαι ὦν ΕΙ  ῬΠο. 1188. ἐλαύνειν (“ἰλιι5 ἰο ἀγῖυε 4) 
τὸν γέροντά μ᾽ ἐκ πάτρας. Βδοοη. 268. Η!ρΡ. γ6Ι. ΕῪ, ΧΙΠ. φεῦ φεῦ, 
τὸ μὴ τὰ πράγματ᾽ ἀνθρώποις ἔχειν ] φωνὴν, ἵν᾽ εοἴο. Ατἱδῦ. ΝᾺΡ. 819. 
τῆς μωρίας, ] τὸ Ζία νομίξειν ὄντα τηλικουτονί. 209. Ἄδῃ. 741. Αν. ὅ. 
ΠΟΙ" 97, ἘΠῚ 98:5 Χδῆ, ὕγτ, ΤΙ. 2. ̓ Σ τῆς τύχης, τὸ ἐμὲ νῦν κληϑέντα 
δεῦρο τυχεῖν. ῬοΙδκα οοη]: φεῦ τό μ᾽ οὐ λαβεῖν. . Οὐ. φεῦ τὸ μὴ λα- 
βεῖν, οὐ φεῦ λαβεῖν ἐμέ. ϑὅ6101: λείπει δὲ τὸ στερηϑῆναι. 

καὶ (πιῦ} ὕνο αούβ: οΥ̓ΟΥ 10) Τ| 
λαβεῖν πρόσφϑεγμα)]) 5. ϑέαν ᾿1αβεῖν “0 “ἜΝ α βδῖσλε οὔ". 5806. 660. 
28ὅ. τοιοῦδ᾽ ἀνδρός} “ΟΓ διμοῖ ἃ πιαπ᾽, 1. 6.,. 1 ΒΌΡΡοΒΘ, οὗ ομθ 80 

πᾶ ἃπᾶ οομϑίαογδαίθ 85 Νϑορύο θμι8 βθθιη8 0 6, ΟΥ τηᾶὺ ἴ τηθᾶπ, οἵ 
8 ΟτθοῖκὉ 

ἐν χρόνῳ μακρῷ] “ΑΙ 67 80 ἰοηρ α᾽ {ϊηλδ3: Οὐ ἘΠΕ: Ο. 88. 618. ΕἸ, 380. 
Ἐπγ. Ἐ]. 1148. πατρίδα δεκέτεσιν ἐν σποραῖσιν ἐλϑόντ᾽ ἐμάν. Ῥποπ. 818. 
ἰὼ, τέκνον, χρόνῳ σὸν ὄμμα μψυρέαις ἐν ἁμέραις προσεῖδον. ΤΠδ ργθρο- 
ἘΥΜΕ 15 τα οταἱυἰθα, 8.5 ἶῃ 860. οὐ μακρῷ χρόνῳ. ὅ98. χρόνῳ τοσῶδε. 

280. τίς σ᾽ νὰ]ρ. τί σ᾽ ΜΝ οἰκεῖ, γε. Νδαοὶς, βϑυῇ, οοῃ]. Βουρῖς. ὙΥ πάοΥ 
δια οὔπου5 σοπηθοῦ τίς τὶ χρεέα. Οἷ. Ἐπων. ΑΙο. 497, γρεία τις σε Θεοσ- 
σαλῶν χϑόνα πέμπει. Αὐἱδύ. Αν. 410, τύχη δὲ ποία κομίζει ποτ᾽ αὐτὼ 
πρὸς ὄρνιϑας ἐλϑεῖν; Μίιγρ. ΖΞ πι. ΥἼ1. 197. “Ομ ἃ ροεεϊ5 2 χμαθ σαϊδα γαΐος, 

ατὲ ομ7ι5 οφεπέδϑ, 1 {{{{ιὸ αὐ Αμδοπῖιη ἐοί ρ6᾽ υαάα σαογμία υδοϊῖί ̓  εἰς." 

προσέσχε] ὅ61Π01: προσορμίσαι ἐποίησεν. Βαὺ Προσέχειν ἰ5, 1 ΒοΙΐονο, 
Ἰμν ΔΥΙΔΌΙΥ πριίοσ, ΟἿ, ου 244, Βοβίάθβ,  ῃν 0Π6 156 655 τοροίϊΐοη προσέσχε, 
προσήγαγε Οι. ἘΠΒΕΘΊΝ, «φοηΐ [ογι], οὐ προὔτρεψε. Οὐ τίς, ὦ τέκνον, 



ὃ8 ΣΟΦΟΚΖΕΟΥ͂Σ τος ἐγ Τὰν: 

χρεία: τίς ὁρμή: τίς ἀνέμων ὁ φίλτατος ; 

γέγωνὲέ μοι πᾶν τοὔϑ', ὅπως εἰδῶ τίς εἶ. 
ΝΕ. ἐγὼ γένος μέν εἰμι τῆς “περιρφρύτου ; 

Σκύρου πλέω δ᾽ ἐς οἶκον" αὐδώμαι δὲ παῖς 210 
᾿Αχιλλέως, Νεοπτόλεμος. οἶσϑ' ἤδη τὸ πᾶν.. ᾿ 

ΦΙ. ὦ φιλτάτου παῖ πατρὸς. ὦ ̓ κ φίλης χϑονὸς, 

σ᾽ ἔπεμψε ...; (88 ἴῃ ἘΠ Α1ο, 491. χρεία δὲ τίς σε Θεσσαλῶν πέμπει 
χϑόνα!). οΥ τίς οα΄, ὦ τέχνον, πρὸς τήνδε γῆν προσήγαγεν Ι χϑεία; 
Οὐ τίς σ᾽, ὦ τέκνον, πρόσηγαγεν τήνδ᾽ ἐς χϑόνα δ κου ἐσ, ὦ χαὲξ 
νον, πρόσχημα (»γείοωξ, γεαϑ805) τίς προσήγαγε | χρεία; ΟΥ τί σ᾽, ὦ 
τέχνον, πρᾶγμ᾽ ὧδε (οΥ πρᾶγω᾽ ; εἰπὲ, οὐ ποϑ' ὧδε, οὐ ποτ᾽, εἰπὲ), τίς 
εν ΟΥ τίς σ΄. ὦ τέκνον, δεῦρ᾽ ; εἰπὲ (οΥ πλέοντα, ΟἹ πλεὶν δεῦρο), τίς 
προσήγαγεν ...; ΟΥ τίς, ὦ τέκνον, ποτ᾽ εἶ σὺ ...; (ἀιϑνογθᾶ 940.). 
ΕῸΣ προσέσχε 501Π|6 ΠΟΙ 566ΠῚ5 Υϑατϊγθᾶ. Νϑποῖς ἰο0 βιιβρθοῖβ προσέσχε. 

287. χρεία] “αϊίον", διιδῖηο56". Ἔπιν. ΑἸ1ο, 497. χρεία δὲ τίς σε ... πέμπει; 
ὁρμή] “Πηιριιῖθο, ηιοΐζυ5, οὔδει". Τιαῦ, “οοπϑίϊίιηι, ργοροδίίμπι", ΤῪ. 120. 

ΕἸ. 1610. Ῥιμ]οβέν, Ὑ. ΑΡΟ]]. 1. 82. ἡ μὲν ὁρμή μοι τῆς ἀποδημίας Ἶν- 
δοί εἶσι. 

τα (Βολ. ΔΑ ΜΙ Τὸ, Πα Υ]. «ΑἸᾷ τ: τέο δὲ τ Β. Ἐπ ΙΝ τ 
προσέσχεν. Ἐπιδῦ. Ρ. 1717, ὅ8. Ταγπ. δ᾽ οι. βαϊᾷ. πι5, αν.) ἀνέμων ὃ 
φίλτατος; ϑὅτοῃ 15. π6 ΘΟΙΠΠΊΟΙ γϑϑϊηρ, 1 6. “τολίοῃ οἔΓἹ τυἱη 5 {π6 γτποϑοί 
τυρίοοηιοῦ" ΤΠη6 ορροβίίο βιπαῖς ἐχϑίστων ἀνέμων Ατύ. 187. ΕῸΥ {Π6 
αὐαιϊδίοι οὗ {π6 δυίϊοϊθ οἵ, (4. Ο. 288. ὅταν δ᾽ ὁ κύριος | παρῇ͵ τὺοὶ ΟἹ: 
ΕἸ. 1449. συμφορᾶς ... τῶν ἐμῶν τῆς φιλτάτης. ΑἹ. 14. φιλτάτης ἐμοὶ 
ϑεῶν ᾿Αϑάνας. Τῇ [Π|6 οοιπηοη γϑδαϊηρ θ6 ὀογγθοῦ, ὈΥ ϑοθυθιπἰηρ' νν μδὺ 
Ὑγ1Π4 Ῥγοτιρηῦ Πἰπὶ [0 ΤιΘΠΊΠΟ5. Π6 σοῦ] ᾿ΘΘγη ἔγοτῃ νμϑὺ ΘΟ ΥΥΥ 6 ΟδΙΏ6, 
Βαυαΐ 1 πποὴ ἀουδὲ 1 π6 ραβϑαρθ μὰ βοιπᾷ,. Ποίβίς σοη͵θούασοθ, ὦ φέλτατε 
(ον φίλτατος). ῳα, τίς, ξένων ὦ φίλτατε (μα. Ο. 1552. φίλτατε ξένων. 
Ὧ] 1.5.})... (ὔτν΄ τίς ἀνέμων; ὦ φίλτατε, γέγωνε ... Οὐ τίς δ᾽ ἀρ᾽ εἷς, ὦ 
φίλτατε; Οὐ ταΐπου τές ἄρ᾽ ἔφυς, ὦ φίλτατε; ΟΠ οι οοΥΥθούϊοη βθθη5 οοη- 

Βυτηθα Ὁ {π6 ποχὺ Ἰἴπθ, γέγΩνέ μοι πᾶν τοῦϑ', ὅπως εἰδῶ τίς εἶ. ἘοΥ 

ἴῃ ΠΟῸΠ6 οὗ {πΠ6 οὐ ἀπρβεϊ σα ἄοθϑ 6 δηααίΐγθ τ ΠπῸ Π6 15.) 
238. γέγωνε) δρθαῖς ρίαἰπῖψ (οἰεαγῖψ, Ἰομα)". «ἄὔβοῖι. Ῥτρουι, 198: πάντ᾽ 

ἐκκάλυψον καὶ γέγων᾽ ἡμῖν λόγον. 184. γέγωνξ τὴν λοιπὴν πλάνην. 
(ΠΕ. Ο. 318. Ἐπ᾿. ΟΥ. 1220. Ηοπι. 1], 9΄. 228. γεγωνέμεν. Απούπου ΓὈΥΠῚ 
γεγωνίσχειν ΟΟΟαΥ 5. “50 }. ῬΊΌΤΗ. 027. Ἐπτ. ἘΠ]. 809. 

πᾶν τοῦϑ᾽] Οα. τὰ πάνϑ'᾽, οΥἦ τὸ πᾶν (241.), ΟΥ̓ καὶ τοῦϑ'. ΟἵΥ γέγωνε 
πάντα ταῦϑ' (μοι Ῥοϊηρ' ἃ ΕἸΟδ ἢ, Βαὺ οἵ, 608. ἐγώ σὲ τοῦτ᾽ ... πᾶν ἐκ- 
διδάξω. 

239. γένος] “δὲν δίνιλ"᾽. Α5 φύσιν, οἴο. Υαμᾶοι αποίο5. ὙΊσρ, η, 1. 
380. “ϑμῆι ρῖιι5 “Πήηπδας ... οἱ 96πιι8 αὖ “ους οιηιηριο". ΝἼΙ1. 114. “Ουῖ ΌΧΙ 

840, αὐδῶμαι δὲ παῖς ᾿ἀχιλλέως)] ΟἿ, Τὰ. 1108, Ζηνὸς αὐδηϑεὶς 
γόνος. 

241. Νεοπτόλεμος 56 ῬΙΟΠουΠοΘά 885. ἃ ααδαγθυ 16. Υ, Ῥουβ. δᾶ 
Οτοϑί. 898..ϑ 5614]; 46 Υ. Ὁ. ». 392. 

οἶσϑα δὴ Α. ΑΙά. Βτ. οἄ4, τοοο, οἶσϑαι δὴ Ἠδώ]. οἶσθ᾽ ἤδη Β. Κ. 
ΠΤ. Ὁ. Τασι. Βαδίμι, βογῇ. ὙΝΠ101} 1α 50 56 6118 ΡΥΘίθγϑθ]θ. ΟΥἉ, ου 1240. εὖ 
νυν ἐπίστω πάντ᾽ ἀκηκοὼς λόγον. ΠῚ. 161. 9385, (ἰᾶ,.Ο, θ..,. Αδὺ;, 57, 

242, ὦ φίλης χϑονός) ΒΔΙΠΟΥ ὦ ᾽κ φίλης χϑονός. 

- 

4... με τ νων δὰ 
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ὦ τοῦ γέροντος ϑρέμμα “υκομήδους, τένι 
στόλῳ προσέσχες τήνδε γῆν, πόϑεν πλέων ; 

ΝΕ. ἐξ Ἰλίου τοι δὴ τανῦν γε ναυστολῶ. 240 
ΦΙ. πῶς εἶπας ; οὐ γὰρ δὴ σύ γ᾽ ἦσϑα ναυβάτης 

ἡμῖν κατ᾽ ἀρχὴν τοῦ πρὸς Ἴλιον στόλου. 

ΝΕ. ἤ γὰρ μετέσχες καὶ σὺ τοῦδε τοῦ πόνου: 

ΦΙ. ὦ τέκνον; οὐ γὰρ οἶσϑά μ᾽ ὄντιν᾽ εἰσορᾷς; 
ΝΕ. πῶς γὰρ καάτοιδ᾽ ὃν γ᾽ εἶδον οὐδεπώποτε ; 250 

240. ϑρέμμα) “Νιροϊΐπρ, οὐ". (Εά4. ΠΗ. 1148, ΟΥ, 8. ὦ κρατίστου 
πατρὸς Ἑλλήνων τραφεὶς. ΑἹ]. 1898. ὦ γεραιοῦ σπέρμα (ϑρέμμα) Δαέρ- 
τοῦ πατρός. Ῥεϊδαπιῖα, ἀδλυρῃίον οἵ Τιγοοιηθᾶθβ, Κίηρ οὗ ϑουσοβ, θ818 
Νρορύοϊθιητι το ΔΘΠ1|165, πὸ Πϑα Θομοθα]θα Εἰ πη561 φποπρ {πΠ6 τηϑί 65 
οὗ {π6 1514η4. Υ͂, Ἠδθγῃ δᾶ ἀρο]Ἱ]οᾶ, ΠΠ. 8. 8. 

244, στόλῳ] “Οὐοοὶ οὁΓ υογαηο᾽. Μυβργ: “οαμδα Θαρθοαϊέϊοτῖς᾽, ΟἿ, 1081. 
(υα. Ο. 8ὅ8. Επτ. ϑυρρὶ. 1057. 

προσέσχες] προσῆλϑες οη. (ΡΤΙΟΌΔΡΙΥ ἃ 91055.) κατέσχες οοπη]. Βυχρ,. 
(ΟΕ, 2τ0. κατέσχον δεῦρο ναυβάτῃ στόλῳ. 221.) ἨἩδτοά. 1. 2. ἐς Τύρον 
προσσχόντας. ΙΝ. 16. προσίσχει ἐς Κύξικον. ΙΝ. 1417. προσέσχε ἐς τὴν 
Θήρην. ΟἿ οη 286. Τῃ 1 διΐη “ἀρρεοϊϊενε (86)". Ῥουπδρ5 τῇδε (ον δεῦρο), 
καὶ πόϑεν πλέων; 

γῆν; πόϑεν πλέων; Α. Κ. Ηδ1]. εἴα. ΑΙ4. Βν. Ηρτπι. ὨΙπᾶ. ΠΠ1Ι. Ἡδνί. 
γῆν; πλέων ποϑεν; Β. Τ. γῆν πλέων, πόϑεν; ψοη. Ταιϊη. γῆν, πόϑεν 
πλέων; ϑοιη, γῆν πόϑεν πλέων ΜΥυπᾶ, Ὀϊπᾶ. 11. ΒΕοΙρΡΊς. ΤΠ ποία οἵ 
τη θυ οσϑύϊοη, ἀβιι8}}} Ρ]ΔΟΘα θυ γῆν, 15. ΠΡ ΡΓΟΡΘΙΥ Υϑιηουθα Ὁ. ὙΥυΠπᾶοΥ, 
ὙῈῸ ΘΟΙΏρΡΑΓ 5 1090. τοῦ ποτε τεύξομαι σιτονόμου μέλεος πόϑεν ἐλπίδος; 
Απύ. 401. ἄγεις δὲ τήνδε τῷ τρόπῳ πόϑεν λαβών; Οπ ψΈΪΟΝ ρϑβδαροβ 
8668 ΠΥ ποία. ΟἿ οἡ ΤΥ. 421. 

245. ἐξ Ἰλίου τοι δῆτα νῦν γε [πὸ πι55. ἐξ Ἰλίου τοι δὴ τανῦν γε 
Βαίίπι, Πῖπα, Ὑ͵γιπα, βομη. ΒΡ. ΝῸΚ. ἐξ ᾿Ιλίου ᾽γὼ δὴ τανῦν (ον τὰ νῦν) 
Βιιγρ, Ηργμη. ΗἩδγὺ. ϑογή. ἀπά 50 1 δα χΥ561 ρυϑνίοιιθν ᾿ ὁοπ]θοξαγθά. 
Βυγρθθ τὶ ἢ γϑάβοῖ ΟὈ͵θοῖβ ο ὑπ6 οοιηθἰηδύϊοη οὗ ρδυίϊο165 τοὶ δή. 8 
Βπᾶ ἱπάθοᾶ γέ τοι δὴ ὑνῖοθ ἴπ Αὐιϑίορμδπθβ (ΝᾺ. 872. Βδῃ. 1047), Βα 1 
4ἋὯο ποῦ ΥὙΘΟΠΊΘΙΡΟΥ ἴο Πᾶνα τη ὑν τοι δὴ δἴοπθ. Βυυροθ 8150 ΘΟΠΊΡΘΥΘΒ 

Ἐπ. Ογοὶ. 107. ἐξ ᾽Ιλίου ᾽γὼ κἀπὸ. ,᾿Τρωϊκῶν πόνων. ῬοΥπαρ5 ἐξ ᾿Ιλίου 
σοι δὴ τανῦν γε. Οὐ ἐξ ᾿ἸΙλίου δὴ ̓ γὼ ... Οὐ ἐξ ᾿Ιλίου γ᾽ ἐμῷ ΜῈ 

2460, οὐ γὰρ δὴ σύ γ᾽ Α. ΑΙα. Ταϊπ. οὐ γὰρ σύ γ..8. Ἐς Ἑ. Ν. Ἑ. 
ΝΜ δᾶ (ϑαρτ. δΉ5 5. τῆλ δα) τω ΟΥ̓ ΣΕ τ, Ιοῃ. οδ4͵ τίς γάρ νιν ἘΠ ΩΣ ὅς 
οὐ γὰρ δὴ σύ γ. (Ὰ. Ο. 2θὅ. οὐ γὰρ δὴ τὸ .7γ8 Ι σῶμ᾽. ΟΕ, οα ΕΒ. 6. 110. 

2417. κατ᾽ ἀρχὴν ... στόλου] Α5 τοῦ πρώτου στόλου 13. 
248, πόνου] “Θροναίϊοπι, ἰαφογίοιις αἰξαῖγ"᾽. 1Π016855 γγ γτϑδᾶ ἀρϑίῃ στό- 

λου. ΤΠὶδ π86 οὗ τοῦδε ἴο ἀοποίθ ἐἢ οὈ͵]θοῦ ποὺ ρυθϑθηΐ 18. ΟΌβθύν δ ]6. 
249, οὐ γὰρ ...;:] ραν, ἀοδέ ἐλοῖι ποὲ Κποῖυ τοὴο 1 ἂπὶ ἐμαί ἰΐοιι ϑ6- 

λοϊ(65:3" 
οἶσϑά μ᾽ Δ, 1,. 1. οἶσϑά γ᾽ Ἐ΄. οἶσϑ'᾽ Κα. ἦσϑά μ᾽ Β, οἷσϑ'᾽ ὄντινά 

μ΄ Ἐ. 
260. γ᾽ οπι, Τ΄. Τιτη. ΟΥἮ, οα 1947. ΕἸ. 9238. πῶς δ᾽ οὐκ ἐγὼ κατοιδ᾽ ἃ 

γ᾽ εἶδον ἐμφανῶς; ϑΌΡΡΙΥ τοῦτον; οἷ. οπ 139. Οιι. πῶς γὰρ ἂν ἔγωγ᾽, 
ὅν γ᾽ 
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ΦΙ. οὐδ᾽ ὄνομα τοὐμὸν οὐδ᾽ ἐμῶν κακῶν κλέος 
ἤσϑου ποτ᾽ οὐδὲν, οἷς ἐγὼ διωλλύμην; 

ΝΕ. ὡς μηδὲν εἰδότ᾽ ἴσϑι μ᾽ ὧν ἀνιστορεῖς. 
ΦΙ. ὦ πόλλ᾽ ἐγὼ μοχϑηρὸς, ὦ πικρὸς ϑεοῖς. 

οὗ μηδὲ κληδὼν ὧδ᾽ ἔχοντος οἴκαδε 200 
μηδ᾽ Ἑλλάδος γῆς μηδαμοῦ διῆλϑέ πω, 
ἀλλ᾽ οἵ μὲν ἐχβαλόντες ἀνοσίως ἐμὲ 
γελῶσι σῖγ᾽ ἔχοντες. ἡ δ᾽ ἐμὴ νόσος 

951, οὐδ᾽ ὄνομ᾽ οὐδὲ τῶν ἐμῶν Β. Κ. 1,.. δι]. Δ14. οὐδ᾽ οὐνομ᾽ ... 
ΑΟΤΟΥ, Τύση.- ΒΥ. Βυύῆι. (Οἱ [86 Τογῆν οὔνομα, 8366 ΜΑΡΚΙ. 84 Τῥρ1ι. Τ᾿. 80.) 
οὐδ᾽ ὄνομ᾽ ἄρ᾽... Ἐπτέ ΤΙπᾶ. ΒοΥρῖ.. Νοῖ. οὐδ᾽ ὄνομά γ᾽ ... Τ΄ν. ἃ. ΒοΙι. 
Ἡρϑυ. Υπμα. Ἡδυῦ. μη. ἘΠ]Ιη8], Ῥυεῖ, (Εα, ΚΠ. Ρ. ΧΧΧΥΤΙ. οὐ τοὔνομ᾽ ΕΥ̓, 
Βυση. ἴῃ ἢ, τη5. ὕἵΆΙοΚ. Βυγρ. Μαυύη. ϑὅϑγί, θφια. οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὄνομα δῆτ᾽ 

9 - 3 » ΦωΝ »-"Ὕ . , 

οὐδ᾽ ἐμῶν (οΥ οὐδὲ τῶν) κακῶν κλέος ... ΟΥ οὐδ᾽ ὄνομ᾽ ἄρ᾽ ἀμὸν ... 
Οὐ ταῦμπου οὐδ᾽ ὄνομα τοὐμὸν ... ΤΠΘ ΘΟΥΓΙΡΟΪΟΙ νγᾶϑ δ ΟΌΥΪΟΙΙΒ. 016, 
ἀΠα {Πη6 ῬΥΟποῖη 15 Θυ θη Π]γ τϑαπαῖγθα. 

κακῶν κλέος) κλέος κακῶν Ν. 
κλέος] “Πιπποιν", ΟἹ. Τ: τὴν φήμην. 1]. β΄. 486. ἡμεῖς δὲ κλέος 

οἷον ἀκούομεν, οὐδέ τι ἴδμεν. 
958, ΟἿ. 567. ὡς ταῦτ᾽ ἐπίστω δρώμεν᾽, οὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. (4. Ο. 1588. 

ὡς λελοιπότα κεῖνον τὸν ἀεὶ βίοτον ἐξεπίστασο. 84 οἡ ΕἸ, 882. 
ΠΣ εν Α. Κ' με ΦΝ ΑΙά. ἂν ἵστορεῖς 1,.. ἂν ἵστορῇς Β. Ν. ΝΕ. Τ΄. 
οδ4. ὦ 1 ἐπῤοιά; ὥυδεπῶο, 
πόλλ᾽ . μοχϑηρός] Ἀδη 1046. οἵ πολλὰ δεινοί. ΕἸ. 1826, ὦ πλεῖστα 

μῶροι. Αἴ. 909. ὁ πάντα κωφός. (Εά. Ο. 720. 1614. μόχϑηρος 15 Ὑπ6 
ΤΟΥ͂Θ ,οΥτθοῦ ὙΥΓΙ Ιηρ᾽ ΔΟσΘΟγ]ηρ' ἴο ΑΙΏΠΊΟΙ. Ῥ. 90. ΠῚ 116: 

ὦ πικρὸς ϑ'εοῖς νπ]ρ.. ὡς πικρὸς ϑεοῖς Ἐ,, Πικρὸς ΤηΘ 8 5 “ διέξοδον, 

λαίοβμὶ το’. ΟἹ. Τ: ἐχϑρός. ΟἿ, Α1]. 966. ἐμοὶ πικρὸς τέϑνηκεν (1. 6. ὁἀπ5- 
Πρ ΟΥὝΪΘΙ ΟΥ ρ418). Μϑα. 227. ΞΌΡΡΙ. 1229, Ηδθ]. 296. “Ὑίχρ. Ζ)η. Χ. 900. 
«Ἡοϑέϊς ἀηιαγοῦ. ΠΟ], ΝὟῪ) 41. “7 690 ϑαγαοὶβ υἱάδον {ἰδὲ απι γον" Ὺλον- 

δὶς." (γ αἰκ ) ρα, ὦ ἴχϑιστος ϑιεοῖς. Νδποὶς οοη]: ὦ στυγνὸς ϑεοῖς. 

Ὡδῦ, οὗ μηδὲ κληδὼν... .1 ὋΡ τυλοηι ποὲ θυοπ α γθρογέ᾽ οἷο. σῇ, οἡ εἶα 
(. 8307. Νδιοκ οομΐ: οὗ μηδὲ κληδὼν μηδαμοῦ διήλυϑεν. (α. εἰ. 

κληδὼν (ποὺ κληιδὼν) [,. [ 
266. μηδ᾽ Τύχη. ΒΥ. μὴ δ᾽ 1,. ΒΕ. οἴο. μήϑ'᾽ ΑΙᾶά, ΟΥ̓ 114. Απί. 691. 

ΕΠΤΒ]. Ῥγϑῖ, (Πα. ΒΕ. Ρ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 
Ἑλλάδος γῆς] Ζδοι. Αρ. 418, Ελλάδος αἴας. ΟἿ, ου 2328. ΤΠ ρθη, 

Ἑλλάδος γῆς ἀοροπᾶβ προπ {Π6 δᾶνου οἵ ρίδοθ μηδαμοῦ. Μαίῃ. 8. 334. 8, 
μηδαμοῦ ... που] ΕῸΣ μηδαμόσε ... ποι 5808 Β'οιοο. Πηδαμοῦ φἴϊοι 

ἃ ΨΟΥΡ οὗ τηούΐϊοῃ οδπ ΠΔΡΪγΥ Ὀ6 τὶρηῦ, Οπ. μηδαμοῖ (Χοη. Τδόοπ. 8, 4.) 
πω. ΟΥ μηδαμόσε (ΡΙ αἱ. ΠΡ. 899 Α.). οὐ πῶ ΟΥ̓ δῶ 1199." ΕΓ οα, ὙΨῈ 

114. οὔτ᾽ ἐπὶ ϑήρην ἰοῦσαι οὔτε ἄλλῃ οὐδαμῇ (80 {Π|᾿ πι58:.). 1. ὅ6. οὐδαμῆ 
κω ἐξεχώρησε. 

που νυΐϊρ. πω Ἦ. ὙΥΠΪΟΙ 56θηη5. Ῥυθίουαθθ. Οὐ εἰ (ἔου οὗ) ... μου. 
τ ΡΡαυθίοιϊα, ποὺ πη ΠΟΙ Ἰοοὶ οϑῦ, 564 οοη)θούιϑ ̓". (56. 1.) 

201. οἵ μὲν] ΤΠ6 Αὐτά. 
258. γελῶσι σῖγ᾽ ἔχοντες) ΟἿ, 1028. Απι. 488. 1]. ο΄. 818, ἔχ᾽ ἀτρέμα 

Φοῖβος ᾿ἡποόλλων. 
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ἀεὶ τέϑηλε κἀπὶ μεῖξον ἔρχεται. 

ὦ τέκνον, ὦ παῖ πατρὸς ἐξ ̓Δχιλλέως. 200 
δδ᾽ εἴμ᾽ ἐγώ σοι κεῖνος. ὃν κλύεις ἴσως 
τῶν Ἡρακλείων ὄντα δεσπότην ὅπλων, 
ὁ τοῦ Ποίαντος παῖς Φιλοκτήτης, ὃν οἵ 

9ὅ9. τέϑηλε] “οι ίδλο5, ἰα ἤγο6λ᾽. ἘΠ. 260. πήματα ... ἀεὶ ϑαλλοντα 
μᾶλλον ἢ φϑίνονθ᾽ ὁρῶ. ϑ΄ἸΔΠΠΔὺ]γ Το. 1089. ἤνϑηκεν (56. ἡ νόσος). 
Εν. 8006. ἀεέξων ἕλκος. 

κἀπὶ μνεῖξον ἔρχεται] “Απά 1 ΟΥ 6 8565 ἴο Ω σγοαΐξθη' ἐφίεπί, θαῖτις βέγεηρίλ, 

φείς τυογϑ6᾽. ἘΠπι. Ηδο. 317. κἀπὶ μεῖξον ἔρχεται | τῆς εὐγενείας ὄνομα 
τοῖσιν ἀξίοις. ΕἸ. 1000. κἀπὶ μηδὲν ἔρχεται. (ΕΔ. Κ᾿. 26. 

3 

960. ὦ τέκνον, ὦ παῖ] Ὃ οἤεργίηφ, ὁ 8δ0η᾽. Τὴ6 581η6 νγοῦθ ΟΘΟῚ 
» 

Ττϑοῖ. 61. Ἔν, ΤΎο. 799... Αγἱβδι. ΝᾺΡ, 110ὅ. ῶ τέκνον, ὦ παῖ, ἔξελϑ᾽ 
οἴκων. ϑ΄ἸῊΠ]ΠΑΥΥ Ἐπὶ. Τγο, 648. ὦ μῆτερ, ὦ τεποῦσα. 

ἐξ Α. Κα. 1... Ηδ1]. ΑΙᾶ. δύξ Β. Τ. οὐ ᾽ξ Ταχῃ, ΟἿ 940. ὁ παῖς ... 
οὐξ ᾿Αχιλλέως. ἘΠ. ὅ44. τῶν μὲν ἐξ ἐμοῦ παίδων. ΔΑπί. 198. παίδων τῶν 
ἀπ᾽ Οἰδίπου. ΑΡονθ 90. ἐσθϑλοῦ πατρὸς παῖ. 

961. σδ᾽ εἴμ᾽ ἐγώ σοι] ΟἿ ΕἸ. θθῦ. ἥδε σοι κείνη πάρα. Απί. 384. 
ἢδ᾽ ἔστ᾽ ἐχείνη ... (ΕΑ. Ο. 188. ὅδ᾽ ἐκεῖνος ἐγώ. ΒοΙονν ὅτῦ. ὅδ᾽ ἔσϑ'᾽ 
ὁ κλεινὸς σοι Φιλοκτήτης, ξένε, Αὐἱδ. ΝΡ. 1161. ὅδ᾽ ἐκεῖνος ἀνήρ. 

ὃν κλύεις] “ΟΓ ᾿τυλοηι ἐλοῖι παβέ πδαγα, τολοηὶ ἐμοῖς Πποιυοεί᾽. 
2602, δεσπότην ὕπλων) ὅὃ0 Ονἱά. Μοί. ΧΙΠ. 2. «οἰψροὶ ἀοπιΐηιις δθρίθηι- 

ρὶϊοῖς “42αα. 
2608. οἵ ] δισσοὶ στρατηγοὶ] ΝΥ οἴνοῃ. ἢπα {Π6 ἀγς16 16 ἴῃ οπθ 1ἴπη6, δηᾶ 

15 ποῦ ἴῃ ὅπ ομθ [Ὁ]]ουνῖηρ, θαὺ ἀβιι} }]ν ΘΟΠἼ6. ΟἿΘ6 ΟἿ᾽ ΤΠ018 νόου 5 ᾿ηΐθυ- 

γθη6. Απᾶ {Π6 5816 ΤΘΙηἙ}]ς ΔΡΡ]165. ἴο ΟὐΠου ο]056 οοιἰπϑῦϊοη5. οἵ νγοσᾶϑ. 
Εγοτη Ὑνμῖο τγθ ᾿πΐου {πῶῦ Οὴ6 ν θη 886 ὑϑὴ ἴηἴο δηοῦΠου τυ ποι Δ ην ΟΡ βθῖνυ- 
4016 ρᾷι586. Ιπᾶρθρα νυν ΟσοαΒϑΊ Ἁγ Ππα ἃ ψογα οἰ ἀθα αὐ {π6 δῃᾷ οἵ ἃ 
γΘΥ56: δ:Πα ἴῃ Β0ΠῚ6 ΘΧΟΥΘΙΠΘΙΥ γἄγ6 Ἰηϑύδϑηοθ5 οη6 ψνογα αἰνι θα θθίννθθη ὕνγο 
γουβο5. Οὗ Απί. 409. τὸν [ νέκυν. Αὐϊδί, 6βρ. 04. τούτων ἀπαλλα- 
χϑέντα τῶν. .. τρόπων. Μομδμά. ἀρ. Δίμοπ, ρ. 804 Ε. ἐγὼ μὲν οὖν ὦν 
γε ϑεὸς οὐκ εἴασα τὴν ] ὀσφὺν ἂν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἐπιϑεῖναί ποτε οἷς, 
(ᾳ. οογταρί Ρδβ88ρ6). ΕἸ, 819. χἀπὶ τοῖς | σαυτῆς κακοῖσι. (Βα, Ο, 881. 
τὰ τῆς οἴκοι διαίτης. ἘΠῚ ὡΟβ.. (ες δ᾽ ἐργάσει ] μὴ ταῦτα. 387. τὸ σὸν | 
πάϑημ᾽. 422. τά γε ] κείνων κακ΄. 449. τὰ δὲ | δίκαια ... ὅ88. τὴν 
ἔσω ἄοικον εἰσοίκησιν. 626. εἶμ᾽ ἐπὶ 1 ναῦν. 0714. τὸ γὰρ ] νοσοῦν. 
Α]. 3817. τοῖς πάλαι) νοσήμασι. 1τό9, ἐγὼ δὲ καὶ δίχα | κείνων πέποιϑα 
είς. 101. τὰ σὰ [ κράτη ϑανόντος. Απύ. 78. τὸ δὲ |.. . δρᾶν. 288. τὸ 
γὰρ 1 πρᾶγμ᾽. 48. τὰ σὰ] κηρύγμαϑ'. (4. ΕΒ. 68. ἡ δ᾽ ἐμὴ Ι ψυχή. 
281. τὸ γὰρ [ κέρδος ... 8582. τί ταῦτ᾽ ἄλλως ἐλέγχεις: 8417. ὅσον ] μὴ 
χερσὶ καίνων. 408. τὸ γοῦν | ἴσ᾽ ἀντιλέξαι. 441. οὐ τὸ σὸν | δείσας 
πρόσωπον. ὕδδ. τὸ δὲ | πάϑημ᾽. ὕῦ4. ἐπὶ || τὸν σεμνόμαντιν. 990, τό 
τε Ἰ πατρῷον αἷμα. 1000. τὰ δὲ [ ῥηϑέντα. 1281. τὰ μὲν ἄλγιστ᾽. 1342. 
τὰ νυμφικὰ | λέχη. 1389. τὸ γὰρ  ... οἰκεῖν. 1894. τὰ πάτρια ] ... δώ- 
ματα. 1430. τὰ γὰρ]. πάρος. 1494. τοῖς ἐμοῖς ] γονεῦσιν. (Βᾷ. Ο. 30ῦ. 
οὐ γὰρ δὴ τό γε] σῶμ᾽. 290. τὰ δὲ | μεταξύ. ὅτ. τὰ δὲ ] κέρδη. 664. 
τῆς ἐμῆς γνώμης. 1026. τὰ γὰρ δόλῳ |. ... κτήματα. 1291. τὰ μὲν | ἄλ- 
γιστα. Τὺ. 388. τὰ δὲ | λαϑραῖ᾽ ὃς ἀσκεῖ. 484. τὸ γὰρ | ... ληρεῖν. 1742, 
τὸ γὰρ ] φανϑέν. ΕἸ. ὕ44. τῶν μὲν ἐξ ἐμοῦ | παίδων. 619. τὰ σὰ ||; ἔργ᾽. 
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δισσοὶ στρατηγοὶ χὼ “Κεφαλλήνων ἄναξ 
ἔρριψαν αἰσχρῶς ὧδ᾽ ἔφημον, ἀγρίᾳ 2θῦ 
νόσῳ καταφϑίνοντα, τῆς ἀνδροφϑόρου 
πληγέντ᾽ ἐχίδνης ἀγρίῳ χαράγματι" 

Εν. 28. τὰ μὲν | δίκαια. 26. τὰ μὲν | δίκαι᾽ ἐπαίνει. 91. τὸ γὰρ καλῶς] 
πεφυκὸς ον 609. τὸ γὰρ | γυναιξὶν αἰσχρόν. Ζβοῖι. Ἐπππι. 288. πρὸς [ ἄλλοι- 
οἷν οἴκοις: ΟἿ, ἢ (ἃ. Ἐ.. 1110. (ἀ.: Ο. 1187. Απῦ. 409. 

264. δισσοὶ στρατηγοί) Ἠοπι. 1]. α΄. 10. ᾿ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα, δύω 
κοσμήτορε, λαῶν. 

χω] χὼ 1.. Απᾶᾷ 80 οὔϊεοη ἴῃ {Ππ|8 ΡὈ]ΔΥ, ὑποιρὴ αὐ ΟΥΒΘΥ {ἰππθ5. {π6 βοίΐ 
Ὀγθαυῃίπηρ 15 τηϑυκϑά. 

Κεφαλλήνων) κεφαλήνων Ἐν, (οὗ οἡ Αὐἱϑύ. Βᾳ. 410.). ὉἹγβθθ5. 15. δᾶ- 
ἀγοβϑθᾶ, ὦ ξένε Κεφαλλὴν 0 ΣΟΥ: β΄. 691. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἡγὲ Κε- 
ὌΠ ΥΕΥΞΑ μεγαϑύμους. Ἐπ:. Ογο]..104. ἼἬἼϑακος Ὀδυσσεὺς, γῆς Κεφαλ- 

λήνων ἄναξ. Βαϊίιιπδηη 5μον5 ἔγοιηῃ .1]. β΄. 681. ὑπῶῦ {π6 ἱπμαθιϊαμίθ ἴῃ 
ΘΘΏΘΥΑΙ Οὗ {π6 νϑυΐοιιβ 15] πᾶθ ἰπ {π6 Ιοηΐϊδῃ 85θἃ ᾿γἱπρ' ΟΥ̓ ἃρδϊηβὺ 
Αοδυηδηϊα ἃ Πα Ε}115 γνοῦθ ο81164 Κεφαλλῆνες; διηα 85 {πθϑ8 15] 5. γ 6 18 
ποίουϊοιιβ ΤῸ ὑΠποῖν ΠΔΌϊ05 Οὗ ρἴγδου, Π6 ἰπίδυβ {πᾶῦ {π6 {116 ὁ Κεφαλλήνων 
ἄναξ 5. δᾶ οοπίθιηρθποιβγ, ἃ ὦ ξένε Κεφαλλὴν ὕθ]ον 101. ΤΊι6 ἰβ] πᾶ 
Ο4}164 αὖ ἃ Ἰαύθυ. ρϑυϊοά Οδρμδ]]θηΐδ, ἴῃ τποϊθ δημοϊθηῦ {ϊπὴ65 ῬΟΥΘ Ππ6 ΔΙΊ 
οὔ ὥὅϑιλοβ Οὐ ὅδιηθβ. Τηᾶθθα ὑπογ8 15 ἃ ρΙδοθ ἴῃ Ππ6 1518 η4 5011] 50 οδ]]βᾶ, 

2θὅ---6. Νδιοῖκ ΚΣ ἔρριψαν αἰσχρῶς ὧδε τῆς ἀνδροφϑόρου οἷο. 
20. ὧδ᾽ τῷδ᾽ Ἐ' ῬΘΙΠδΡ5 τῇδ᾽. 
ἀγρίᾳ νόσῳ Οἵ, 1718. νόσον ἀγρίαν. ΤΥ. 1029. ἀποτίβατος ἀγρία, νοῦ- 

σος. 9Τ1ῦ. ἀγρίαν ὀδύνην. Ἐπι:, ΟΥ. 84, ἀγρίᾳ ξυντακεὶς νόσῳ. Α5 ἀγρίῳ 
[Ο]]Ονγ 8. 850. ΒΟΟΠΘΙ δῇου (2617), γα κοῆβα (5, Ο. ΟΠ Χ ΧΙἼΙ].) ρυόροβαβ ἴο γϑδᾶ 
ἀϑλίᾳ, ΒΆχΡ65 διαβόρῳ (Δι ἀπεραοϑὺ πὶ ἐπ ΠΡ [οοῦ !). α. ἄϑλιον. Ἅγ- 
ριος ὁμὰ ἄϑλιος 406 ΘΙ βθῃοσθ οοηοππᾶρα. Επιν. Ηδτιο. 1886. ἀϑ'λίου (ἀγρίου 
ΛΑ Κοῇ) κυνός. Βφ6οΙι. 1297. ἀμφὶ δρυμοῖς οἰστροπλῆγας ἀϑλίας (ἀγρίοις 
ὁοη]. Ε]ΠΙ51, 6011. (Βα. ΕΒ. 471. ὑπ᾽ ἀγρίαν ὕλαν. (Βά. Ο. 848). 

260. τῆσδ᾽ (οὐ τῆς δ᾽) {Ππ6 τη55. Α14, Ταχη. τῆς Δαγεαῖ. Οδμπῦ, ΒοΐβΙς. 
ΒΥ. οἴο. τῇδ᾽ ὙΥ δἷκοί. Μαθρυ. Βιυτρ. ϑογῆ, τῆσδ᾽ 15 ἀοίδπᾶθα Ὀγ 1,Θπϊηρ' 
δὰ Μοά. 1974. αι. τῆς γ᾽ ... Οὐ τῷ γ᾽ ἀνδροφϑόρῳ ... ἐχίδνης ἀγρίας 
(Απΐ. 1124, ἀγρίου δράκοντος) οἴοθ. Οὐ καταφϑίνοντα τῇδ᾽ ἀνδροφϑόρῳ 
[πληγ. .-. χαρ.]. Τὰ ραϑθᾶρθ νν1}}} ἤονν τὰποῖ Ὀούου υυμουῦῦ 2607, Ὑνμ]ο} 1 
βιιβρθοῦ ᾿ δ πη θυ ροϊύϊοη. 

ἀνδροφϑόρου] λαϑροφϑόρου ΠοίδΙ6. ΟἿ Απι. 1022, ἀνδροφϑόρου ... 
αἵματος (Ρ888.). 

267. ἀγρίῳ 1Π6 1τη58. φοινίῳ (ἴτοια Επιβί. Οραβο. Ρ. 824, 600. τὸ τῆς 
ἐχίδνης φόνιον χάραγμα) ϑομη. ΒΟΙΡῚΚ. ρτοῦ. Π)1μα. Ῥουπδρ5 εἰσιν. ΟἹ. 
ΑἹ. 918. ἐκ φοινίας πληγῆς. 852. ῬΙ, 188. (Π4. Τ᾿. 24. 4606. 1216. Απί. 601. 
ΤΡ 595 90: 1499. ΤΊ, 170, φοινίας ἐχϑρᾶς ἐχίδνης ἰός. 889. ΟΥ̓. οχ 9θῦ. 
“Ἔβοι. Ῥίομι. 876. δάπτοντας ἀγρίαις γνάϑοις. 

χαράγματι;] πο 865. ΒΟΒΟΙ: δήγματι. Κ6Π0]: λέγεται γὰρ ὡς ἐν Λήμνῳ 
βουλόμενος ἀναστῆσαι βωμὸν Ἡρακλεῖ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν ὑπὸ ὄφεως 
ἐπλήγη. Τιϑῦ,. Ρ. 249. “Φιλοκτήτης ἐν “ήμνῳ καϑαίρων βωμὸν τῆς Χρυ- 
σῆς ᾿ϑηνᾶς ἐδήχϑη ὑπὸ ὕδρου, καὶ ἀνίατα τραυματισϑεὶς ἐλείφϑη 
αὐτόϑι ὑπὸ τῶν ᾿Δχαιῶν, εἰδότων ὡς οἷ τοῦ Ἡφαίστου ἱερεῖς ἐθεράπευον 

τοὺς ὀφιοδήκτους. 
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ξὺν ἧ μ᾽ ἐκεῖνοι, παῖ, προϑέντες ἐνθάδε. 
ὥχοντ᾽ ἔρημον, ἡνίκ᾽ ἐκ τῆς ποντίας 
Χρύσης κατέσχον δεῦρο ναυβάτῃ στόλῳ. 210 
τότ᾽ ἄσμενόν. μ᾽ ὡς εἶδον ἐκ πολλοῦ σάλου 
εὔδοντ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς ἐν πδϑήρεφεῖ πέτρα, 
λιπόντες ὠχονϑ'. οἷα φωτὶ δυσμόρῳ 

9208. ξὺν ἢ] τὴ νόσῳ. ΒΌΡΡΙΥ ξυνόντα, ξύνοικον ὄντα, οΥ {π6 [{κ6, 
Οὐ (μα. Β. 808, οἵᾳ νόσῳ ξύνεστιν. ἘΠ. 600. κακοῖς πολλοῖς ἀεὶ ξυνοῦσα. 
(μα. Ὁ. 514. .Ἁ]: 611. ΒοΙονν 1022. ζῶ σὺν κακοῖς πολλοῖς, 1168. παν. ΕῪ. 
πο. τῦ, 8. ὅστις δὲ ταύτῃ τῇ νόσῳ ξυνὼν ἀνήρ. Βαγρθ5 ΡΥΟΡΟΒ6Β: ξὺν ῇ 
μ᾽ ΠΒΉΗΝΝ (ἢ. 1 δὴν ὁμδηρθ Ὑγ 6 πΘοΘββῪ, 1 5Ποι]α ργοίου ξὺν ἡ ξυν- 
ονταὰ (ον ξυναυλον), 56. με. 

μ᾽ ἐκεῖνοι Α. Β. Κ. 1,. ΑἸ. Τατη. με κεῖνοι Τ. 
209. ποντίας] ὅ6Π01: παραϑαλασσίας. ΔΥΥοΟΠρΡῚγ. ΤΠ 1518 πα ΟἾΥγ 56 

5 τηϑθϑηΐ, 50 ἀδϑιρῃηδίθα ρϑυπδρϑ ἴο αἰδυϊηρτ 5 10 ἔσομαι ἐπ Χρύση ἴῃ ΤΥΟΔΒ, 
τηθη]οηθα ἴῃ Ἡοιηου. 

210. Χρύσης Α. Κ'. 1. ἢν Χρυσῆς Β. ΗΘ Ὠϑιὴηθ οὗ ὃ 5118} 1516 η4 
ΠΘΘ Γ,ΘΙηη05. ΕὟ. 549. ὦ «“ἤμνε Χρύσης τ᾽ ἀγχιτέρμονες πάγοι. Ῥαυ5. 
ΥΠ]. 88. Αήμνου γὰρ πλοῦν ἀπεῖχεν οὐ πολὺν Χρύση νῆσος, ἐν ἧ καὶ 
τῷ Φιλοκτήτῃ γενέσθαι συμφορὰν ἐκ τοῦ ὕδρου φασί. Βίορμϑητμβ ΒΥυΖ. 
ἴῃ ν. 08115 1 πόλις τοῦ ᾿ἀπόλλωνος ἐγγὺς Λήμνου. ὅ6}0]. 410. δῷ ῬΆΙ]. 194. 
Ἐπ. ρ. 880 ἤοιη. ΤΠ 15. νγῶὰβ ῬυΟθΔΌΙν [Ππ6 15] ηα Δ]1π464 ἴο ὈγῚ Αρρίϑδῃ. 
ΜΙμν. ο. 17. 85 Ὀείῃηρ' 8 ἀθϑουιῦ ἰϑ]δηα πθϑι ἴο Τιθιηποβ, ἔνϑα δείκνυται 
βωμὸς Φιλοκτήτου καὶ χάλκεος ὄφις καὶ τόξα καὶ ϑώραξ ταινίαις περί- 
δετος, μνῆμα τῆς ἐκείνου πάϑης. Βυῤῥιδηη τυυϊποαῦ βαΐῆοϊθης γθᾶβοι 
πίθου β ἔγοιη ὑπ ψοτᾶβ ἐκ πολλοῦ σολου ὑπῶῦ [πΠ6 ᾿15]Δ 4 νγὰβ ποῦ 50 πθϑχ 
0 Τιϑηποϑ. ΤῈ ὩΥΙΩΡΙ Οὐ ΡΟΔα655, ὙΠῸ πῃ ΔΡ1[64. {Π6 15]8πα, θογθ {86 
ΒΆΙΩΘ ὨϑΙηΘ: 566 194. 1521. 

ναυβάτῃ στόλῳ] Ωα. ναυτικῷ στόλῳ (45 61... ΟἿ 244. τένι στόλῳ 
προσέσχες τήνδε γῆν; ὅ41. ὅ01. 910. 

271. ἄσμενοί μ᾽ ναυϊ]ο. δογί. ἄσμενόν μ᾽ Τὶπα. Ναιοῖ. ὙΥΒΪΟΙ 1 μδᾶ 
ΔΙΓΘΔΑΥ ταν 5617 οοπ]θοίξατοά.- Οἷ, οι. ΟΩ, κ΄. 81. ἔνϑ᾽ ἐμὲ μὲν γλυκὺς 
ὕπνος ἐπήλυϑε κεχμηῶτα. 

ἐκ πολλοῦ σάλου] “Α{1ὲν πιο ἰοδϑίηῃ αδοιιξ αὐ 86α᾽, ὅ6101: κινήμα- 
τος, πόνου. ΔΥΌ ΠΟΥ Θχρ]δίτιβ ἴδ, “αὔίογ'" πιο δι} ογῖπ "ἢ (ΓΟ Τὰ ἸᾺΥ τηΔ]8 4), 
γθίθυσϊηρ ἰο (Εά. Πὐ. 24. Απὸ. 168. ϑ'΄ομηθια: “ἑη οοηδοφιθησα Γ᾽ ἐλθ υἱοϊοηὶ 
ραΐπ οἔΓἹ πιψ τυομηπά.) (ΟΕ, Α1. 206. ϑολερῷ κεῖται χειμῶνι νοσήσας. Βυ 1 

ΟΡΥΘίου {Π6 οΥΠΘΥ δχρδηδίίοη. ΟΥἨὨ Αὐἱϑδῦ. ΤΉΘβμι. 812. ποντίω σάλῳ] κάμ- 
νοντας ἐν χειμῶνι. ΑἸ5ο Απί. 1092. λευκὴν ... ἐκ μελαίνης ἀμφιβάλλο- 
μαι. ἄβοῖι. Ῥθγβ. 901, καὶ λευκὸν ἦμαρ νυκτὸς ἐκ μελαγχίμου. Ἑπ:. ΟΥ. 
279, ἐκ “κυμάτων γὰρ αὖϑις αὖ γαλήν᾽ ὁρῶ, Ῥιμπᾷ. Εν. 106. ϑεῷ δὲ δυ- 

- ψατὸν ἐκ μελαίνας νυχτὸς ἀμίαντον ὔρσαι φάος. ΡΙαΐ. Τιὰο}]}}]. 16. Μου- 

κούλλου πρὸς ἀνάπαυσιν ἐκ μακρᾶς ἀγρυπνίας χαὶ πόνων τοσούτων δε- 
δωκότος ἑαυτόν. Οἷο. ΟΥ. ροβὲ τϑᾶ, ο. ὃ, “ἴα βιιρονγίονῖὶς απηὶ οαϊΐφίηο οἱ 
ἐοποῦγῖς ἱμοθηὶ γϑϑρίοονο οὐὠρϊδίϊα᾽. ἘΥοΙὰ ὑμ9 αὐ σάλος οομλθ5 οἷν 1 ηρ-- 
115} “διε ". 

272. πέτρῳ] δαῖμον πέτρᾳ. (ἢ οἡ 10. 
218. Βορουϊ λοι, 85 ἴῃ Τῇ. 1197. 
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ῥάκη προϑέντες βαιὰ καί τι καὶ βορᾶς 
: , ν 2) 3 ἘΞ ΄ 
ἑπωφελημα σμικρον. οἱ αὑτοῖς τύχοι. 215 

9 »" καὶ μὴν, τέκνον. ποίαν μ᾽ ἀνάστασιν δοκεῖς 
3 -» » 

αὐτῶν βεβώτων ἐξ ὕπνου στῆναι τότε: 
- ᾿ν “-“ὦ » -Ὕ ΄ ποῖ᾽ ἐκδακρῦσαι. ποῖ᾽ ἀποιμῶξαι κακό, 

οἷα φωτὶ δυσμόρῳ] "ϑιίξανι6 [ον απ τιβονἐμηπαίδ τιαη᾽ ΕΚ τη. ΟΥἉ, οι 
88. Αὐῖδῦ, ΝΡ. 1110. οἵαν ἐς τὰ μείζω πράγματα. 

214, δάκη) Το τὰρβ οἵ Ῥμηοοίοίοβ ἅτ ΡΙΘυ ΓαΠν ΔΠπᾶθα ἰοὸ ἴπ Αὐἰϑί. 
ΛΟ. 438, ποίας ποϑ' ἁνὴρ λακίδας αἰτεῖται πέπλων; | ἀλλ᾽ ἡ Φιλοχτή- 
του τὰ τοῦ πτωχοῦ (τὰ τοῦ χωλοῦ Φιλ.9) λέγεις; Ἐπιρίᾶθ5. πὸ ἀουδί 
πῶ τορυθϑθηϊθα Πὶβ ΠΟΛῸ οἡ {ΠῸ βίαρ ἀγθϑβϑα οὐὖ ἴῃ γ8ρ5. 

προϑέντες]) ΟἿ ΑἹ. 1294. Απὲ. Τ7ῦ. : 
βαιά] ΤΠ5 15. ἃ ορποοίθαη το, πα πούϊοθα ἃ 8. 5110} ὈΥ Ἰδχίοο- 

ΘΓΆΡΠΘΥΒ, ΗΘΒγΟΝ. ν. βαιόν. διωψοβ. Τὸ ΟσΟΙΥΒ. ΟΠῸ6. ΟὨΪΥ ἴπ Τα ρ 468, 
ΤΠγ106 ἴῃ ΒΟ  ]5. 

καΐ τι καὶ βορᾶς ...] καί τι βορᾶς ... Β. “Απά δοηι6 {μἐ|6 διιρρίμ αἰδ0 
οΓ [οοἄ᾽. ΟἿ. 808. καί πού τι καὶ βορᾶς μέρος. Εν. 800ν.. Το, Π 17. 
καί τι καὶ Πυϑικοῦ μαντείου ἀκροτελεύτιον. Ὥριη, Ρ. 402. κατακλένε- 
σϑαι καί τι καὶ ἄδειν ἐκέλευον. Ατἱδί. Εὰ: 1242. 

ῷΤῦ. οἷ᾽ αὐτοῖς τύχοι] “176 {{|πὸ οὐ" τολιΐονι 1 ργαμ πιαμ ϑοξαι! ἐπμοηι". ΟἿ, 

810, οἵ Ὀλύμπιοι ϑ'εοὶ | δοὶέν ποτ᾽ αὐτοῖς ... παϑ'εῖν. ὕθ09, πόνων | ἀϑλ᾽, 
οἷα μηδεὶς τῶν ἐμῶν λάχοι φίλων. Ζ5εῖι. Ῥτομι, 889. 1007. ΒΙ. ΤΟΥ. 
Ἡθδϑιῦΐῦ, ν. 6. 18. “4, οὔϑϑουῦο, ἰδές ποϑίγὶς ἱηϊμηιϊοῖδ δἱθί. 

210. σὺ δὴ ...] Μεΐπεϊῖτο (Απ8]. Ρ. 818) νι γϑάβοῃ οὈ͵θοῖβ το σὺ δὴ 
{{Π|15 ΡΙδοοα αὐ πὸ Ῥδρί πηΐηρ' οὐ ἃ βαπίθποθ ἃπᾶ οοιγθοίβ: ποίαν σὺ δὴ, 

΄ ν , , ᾿ ’ 3 Ὶ " ᾿ ᾿ 

τέλνον, μ' .... ΟΥ ποίαν, τέμπνον, συ δὴ μ΄ ... Θα. καὶ δὴ, οὐ καὶ μὴν, 
. οὐ , . 

ΟΥ̓ καί τοι. Οὐ σὺ δ᾽, ὦ τέκνον, ... (11 ΒΓΡΘ5). 
9 , » ΄ 

ἀνάστασιν. ... στῆναι] ὃο στάσιν ἑστάναι, Ἐπιν, Βάᾶροῖι. 928, τί φαί- 
νομαι δῆτ᾽ ; οὐχὶ τὴν ἸΙνοῦς στάσιν | ἢ τὴν ᾿4γαύης ἕστάναι ....; 

ἀνάστασιν) “Α γἱδίη τρ᾽ ἴνοτη 5160. 8601: τὴν ἐξ ὕπνου ἔγερσιν. 
1]. χ΄. 119. τοὺς δ᾽ ἔνϑεν ἀναστήσας ἄγεν ἤρως. 1). Μαγο, Ἐν: 1. 8ῦ. πρωὶ 
ἔννυχον λίαν ἀναστὰς ἐξῆλϑε. 

ΩΤ. ἐξ ὕπνου στῆναι] ἐξαναστῆναι οοπ]. Μοΐπ., 601]. 5601. οπ 270. 
ἀνάστασιν. νῦν τὴν ἐξ ὕπνου ἔγερσιν. Οδείαϊη]γ στῆναι ἴον ἀναστῆναι 
ΒΘΘΙῺ5 5ΌὙΔηΡ6, ὉΠποτΡ ἢ τγ6 τητιϑὺ ὙΘΙΘΙΏ 6. {πῶ ΟΡ]. οὐΐθη τι805. 51Ὲ}0]8 
γ ΥΡ5 [Ὸ1 οομηροιπᾶ, Ῥϑυ]αρ8 ἐξ ὕπνου νγὰ8 ἃ Ρ͵οβϑ ὑπ΄ 1ιὰ8. οὐθρῦ πίο 
{πὸ ταχύ, αἰβύθνθιηρ' {π6 χα τοϑαϊηρ, 

στῆναι] ΕτδῚ ὑπ6 οοπιροιμᾷ ἀναστῆναι. ΟἿ, οὐ ΑἹ. 704. 
τύτε] ποτὲ ἮΝ. 
218, ποῖ᾽ ἐκδαχρῦσαι] ποῖ᾽ οὐ δακρῦσαι Τ»υγρ65. Βιυι νν8 βΒιιοι] {Ππ|θὴ 

οχρθοῦ αἷβθὸ ποῖ᾽ οὐκ ἀποιμῶξαι κακά. ΤΥδηβὶαίο: “ποι 7 τυϑρί αἰοιμά". 
φι. ποῖ᾽ ἐμὲ δακρῦσαι, ποῖ᾽ ἀποιμῶξαι (οΥ ποῖα δ᾽ οἰμῶξαι) κακά; ΟἹ, 
Αηΐ, 6098. τὴν παῖδα ταύτην οἷ ὀδύρεται πόλις. Τὺ. 9839, πόλλ᾽ ἀνα- 
στένων. ἘΠ. 1180. στένεις τάδε. Επιν. Ῥμαη. 1170. ἀλλὰ γὰρ τί ταῦτα 
ϑρηνῶ καὶ μάτην ὀδύρομαι; 

ποῖ᾽ ἀποιμῶξαι Δ. Κ. 1,. Τ, ποῖ᾽ ἀποιμώξαι Ὁ. ποῖα μ᾽ οἰμῶξαι 
Τ΄ βιιργ. ὕϑη. δηᾶ ν. 1. ἀρ. ϑίθρι. ποῖα δ᾽ οἰμῶξαι οοη]. Βιιγρ65. δα, Ἡδυῖ, 
ΕΙΡΊΙγ, 1 Πἴη]ς. Βα Απί. 1924, ἀποιμώζοντα. 



ΦΙΔΟΚΤΗΤΗΣ. θοῦ 

ὁρῶντα μὲν ναῦς, ἃς ἔχων ἐναυστόλουν. 
πάσας βεβώσας. ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ ἔντοπον. 280 

2 Ω'᾽ 3 ’ 9. ς.39. δῇ ν 

οὐχ ὁστις ἀρκέσειεν. οὐδ᾽ οστις νόσου 
κάμνοντι συλλάβοιτο. πάντα δὲ σκοπῶν 
ηὕρισκον οὐδὲν πλὴν ἀνιᾶσϑαι παρὸν, 

τούτου δὲ πολλὴν εὐμάρειαν. ὦ τέκνον ; 

ὁ μὲν χρόνου ποὺς δὴ βραδὺς προὔβαινέ μοι. 28ῦ 

2719. ὁρῶντα μὲν ναῦς] ῆΊῆχα͵ 5Που]ἃ Πᾶνα οχρθοίθαᾷ ναῦς μὲν ὁρῶντα. 
Βαυΐ οἵ. 1186. δπα οἡ (Βα. Ν. 488. 

ἃς ἔχων ἐναυστόλουν] Τὸ Ἰτογ. ΠΙ. β΄. 116-55. α. αἷς ἐναυστό- 
λουν ὁμοῦ. 

280. ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ ἔντοπον ...] ΟΥ̓, 694 ἢ. 
281. οὐχ ὅστις ἀρκέσειεν)] Οα. ὅστις τι ἀρκέσειεν. 
ὅστις ἀρκέσειεν) “710 αϑδεῖεὲ πιο. Ἐπι. Ηδο. 1081. 

“οὐδ᾽ ὅστις ...] “ΝΟΥ τὐλο σοι ἀϑϑῖδέ ηῖθ, δι εὐηρ α5 1 τοὰβ, ἵπ πὶψ αἷδ- 
Θα86"᾽. Τιῦ. “ΠΟΥ αὐἢὸ οομα ἐακεα λοϊα ἰοσοίλον υἱέ, πιδ, δι οΥγῖπο ἂ8 1 τὐαᾶξϑ, 
ΟΓ ἰλὲ αϊδοαβδο᾽. ΟἿ, Ἐπι:. Μϑᾶ. 946. συλλήψομαι δὲ τοῦδέ σοι κἀγὼ πόνου. 
οι. 881. εἰ πόνου μοι ξυλλάβοι, χαίροιμεν ἄν. ΟΥ. 1282. 1Τρῃ. Τ. 9. 
Ζβοι. Ομο. 799. Αὐἱβδέ. ὕ8βρ. 188. σοὶ δὲ νῦν τις ϑεῶν | παρὼν ἐμφα- 
νὴς 1 ξυλλαμβάνει τοῦ πράγματος. Ῥδο. 481. Τ,γ8. 818. Ι586. ΙΧ. 80. 
ΑἸοῖρν. 8, 41. ΡΙδῦ. Ῥμεᾶν. 281. ξύν μοι λάβεσϑε τοῦ μύϑου. ΤΠπδερ. 
129, οἷς δ᾽ ἂν συλλάβηται τῆς συνουσίας ἡ τοῦ δαιμονίου δύναμις. 

νόσου Β. Κ. 1,. ΑΙ4. Βι. Ἐπί. Μαϊ. βομη. δίς, νόσον Α. (ᾳι.) Ηϑδ1]. 
Βυΐξία. νόσῳ Τ΄. Γατη, νόσον (κάμνοντι, 88 ἴῃ Επτ. Ηδρι. 990. κάμνειν ... 
νόσοφψ) 15 ἀοίεπαθα ὈγῪ Βαυΐία, Βυχρθβ. ὙΥΟρΊΥ. 

282, συλλάβοιτο Ἂν «451. 418 συμβάλοιτο Β. Β' Κα. φα. σσυλλαβοι τι. 
σκοπῶν εὕρισκον] 5. Α1. 1088. ἐξεύρομεν ξητοῦντες. (ΕΔ. Ἐ. 68. ἣν 

δ᾽ εὖ σκοπῶν εὔρισκον ἴασιν μόνην. 
288. εὕρισκον νι]ρ. ηὕρισκον Πὶπά, ΤΉΘΥΘ 56θιβ [ο "6 πὸ τϑᾶϑοῃ ὙΠ 

᾿ς ΜΘΙΌΒ ὈΘρΡΙΠηΪηρ' ἴῃ δὺ 5Πο0.]α πο ἤδνα [Π6 ϑιιριηθηῦ 88 Μ0611 85 [ποβ886 μ6- 
σιμηΐϊηρ ἴῃ αἰ, δι, οι. 

οὐδὲν πλὴν ἀνιᾶσϑαι] Βυχραδ φαοίε5. ΤΠΘΟΡΒΙ] 5 ἀρ. Αἴπμθη. ρ. 568 Α. 
κατελείπετ᾽ οὐδὲν ἄλλο πλὴν τεϑνηκέναι. Ἠοτ. ϑδΐ, 11. ὅ. 69. “ἐπυεπῖοί- 
ψιθ ] πῖϊ δἰδὲ ,ἰεφαΐιαη φ»ΥωΐοΥ }ίογαγε δμΐδηιθ.,᾽ 

284, τούτου δὲ] 8ς. τοῦ ἀνιᾶσϑαι. 
πολλὴν εὐμάρειαν] “ΟΥ̓ αΐ αδιπάαποε". ΟἹ. Τ: δαψίλειαν, ἄδειαν. 

ἜΣ. 198. οὐκ εὐμαρείᾳ χρώμενος πολλῇ. Βοίον 101. ὅϑεν εὐμάρει᾽ ὑπάρ- 
χοι πόρων. Ῥβθυᾶο ἭΡΒΑΪΑν. Ἐρίβῦ. 9: πάντων ἐνδεεῖς ἐστὲ πλὴν λιμοῦ 
καὶ φόβου" τούτων δὲ ὑμᾶς φησὶ καὶ λίαν εὐπορεῖν. 

ῶ8ὅ. ὁ μὲν χρόνος ... προὔβαινε] Ἡετοά. 11. 58. ἐπεὶ δὲ, τοῦ χρόνου 
προβαίνοντος ... παρηβήκεε. 1Π. 140. ὡς δὲ τοῦ χρόνου προβαίνοντος 
Καμβύσης τε ἀπέϑανε εἰς. Ἐπ:. Α]οχ, ΕΥῪ. 21. καὶ χρόνου προὔύβαινε 
πούς. ΤΠΘοοΥ. 11. 92. ὁ δὲ χρόνος ἄνυτο φεύγων. ἘΠ. 781. ὁ προστα- 
τῶν | χρόνος διῆγέ μ᾽ αἰὲν ὡς ϑανουμένην. Ἠογαί. Οἄ. 2, 18, 16. ἐγιιϊξιιν" 
αἴο5 αἴθ. Ονἱᾶ. Τυϊβδί, 8, 8, 114. “ποῆὶ φιὶ δοϊθέιν, ποῆ φιιῖ" ἰαθεπέϊα ἐαγάς 
ἐοπροῦα παγγαπαᾶο ψαϊίαί ἀπιΐοιις αἀο5. 

δὴ Α. ΑΙά. Ταχῃ. νὰ]ρ. οὖν Β. Ε΄. Κ. 1.. Ν. ΒΕ. Τ΄ ὕομ. ϑοβηθίά: 
“τ δ. πῆρ ἐΐηιο ραβϑοα πιοποίοποιδῖψ, ἀαν αὐίον ἀαψ". Α5 ἨοΥδοβ 5805, “γμ- 

ΒΙΑΥΡΕΒ, ΞΟΡΌΏΟΟΙΘΒ, ῆ 
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κἄδει τι βαιᾷ τῇδ᾽ ὑπὸ στέγῃ μόνον 
διακονεῖσϑαι. γαστρὶ μὲν τὰ σύμφορα 
τόξον τόδ᾽ ἐξηύρισκε. τὰς ὑποπτέρους 
βάλλον πελείας" πρὸς δὲ τοῦϑ'᾽, ὃ μοι βάλοι 
νευροσπαδὴς ἄτρακτος., αὐτὸς ἂν τάλας 290 

αἰϊξιω" αἴο5 αἰἷ6᾽. “ΤΊΉΘΥΘ 15. ΒΟΙῚΘ ΘΥΤΟΥ ΠουΘ᾽), ὑπὶ5 τὸ δὖ Ἰθαϑὺ ἢ 
τΘ 8 50η, ΟΌβοῖγοθ Βαχρθθ. τ. ὁ μὲν χρόνος νυν (οἵ ψ ΠΟΙ νγοχ δὴ σνουῦ]ᾶ 
6 ἃ Ρ]ο55) ... Οὐ ὁ μὲν χρόνου δὴ (νυν) ποὺς ἀεὶ προὐὔβαινέ μοι. ΟΥ 
ὁ μὲν χρόνου ποὺς δὴ (οὐ νυν) βραδὺς προὔβαινέ μοι. ΟΥ ὁ μὲν χρόνου 
νυν διὰ τάχους προὔβαινε πούς. Οἵ, Ἐπαχ. ΑἸδχ. ΕὟ. 21. καὶ χρόνου προῦ- 
βαινε ποῦς. ΒΑΦΟΙ. 887. δαρὸν χρόνου πόδα. Αὐἱδύ. ἤδη. 100, αὐϑ'έρα 
Διὸς δωμάτιον, ἢ χρόνου πόδα. 811. 80. νν 5ρθᾷῖς οἵ “ ἐδὸ δἱἰοπέ Γοοΐ οΓ, 
ΤΊπιο᾽. 1 ϑιαβροοῦ πῶ ποὺς 1168 φοποοα]οα. ἴῃ {πὸ γοδάϊηρ οὖν. Χρόνου 
νου ὑπθὰ 6 οοιταρίοα ἰηΐο χρόνος. 1 Πᾶνα οίνθη υνμδῦ βθθιὴβ 0 116 
ὃ' ῬΥΟΌΔΡΙ6 τϑδαϊηρ,. 

διὰ χρόνου] διὰ πόνου Ναθοῖς. 
2860. τι} 1 8Ποι ρῥγθίου μὲ, οὐ μ᾽ ἐμαυτῷ ἴον τι βαιᾷ. 
βαι θὲ ΤΟ ΤΥ βαιῇ Δ ΡΕ Τὺ ΒΗ ΑἸ. ΟΕ, ἘΡ  Θ  ΎὙΌΒΟΙ͂ΝΣ 

Ῥοιβ. 448, μ᾽ αἰεὶ ὁοη)]. ΒοΥρῖς. φα. κἄδει μ᾽ ἐμαυτῶ ... ὙΠῸ ὕνγο ρῖο- 
ΠΟΙΏΒ. 5661 Τθατὶνθᾶ. ΟἿ, Αὐἱβδῦ. Δοῖ. 1017, αὑτῷ διακονεῖται. ΟΥ κάδει 
πετρήρει “ες ΟΝ, 1202, τάσδε πετρήρεις στέγας. 

ὑπὸ στέγῃ] ἀναγκαίῃ Β. Φια. τῇδέ μ᾽ ἐν στέγῃ. 
μόνον) “Αἰοπο, ὃν πιγδοῖ 5. 
287. διακονεῖσϑ'αι) “170 τσὔαῖέ μροΉι ηιψϑδοῖ ἢ. ὅδμοι: καὶ ἔδει με ἐμαυτῷ 

. ἐξυπηρετεῖσϑαι. Αὐἰδῦ. ΔΙ. 1017. ἤκουσας ὡς μαγειρικῶς ον αὐτῷ δια- 
κονεῖται; Ρ]αῦ, Τ,6ρρ'. 1708 Α. διακονοῦντές τε καὶ διακονούμενοι ἑαυτοῖς. 
Ὁ. Μεαῦι. Ἐν. ΤΥ. 11, διηκόνουν αὐτῷ. ὙΠΘΟρΡμν. Ομαν. ΧΙ. 

τὰ σύμφορα] ὅ6}01: τὰ ἀναγκαῖα. Ῥαΐαϊκῖδ (ΡΊΙ110]. 8, 489.) οοπ] ΘΟ 65 
τὰ ξύμμετρα. 

288. ἐξεύρισχκε Α. Β. Ἠδ11. ΔΙΑ. Τασ. εὕρισκε ΚΙ, ΒΕ. Τ. ἐξηύρισκε 
Π1πᾶ. “Ῥνουϊάεά᾽. ΟἿ, οα Τύδοῖι. 3ῦ, μή μοι τὸ κάλλος ἄλγος ἐξεύροι ποτέ. 

τὰς ὑποπτέρους] ΟΥ, Δ]. 140. ([2ω0}.) ὅ61α]. δα Ὑτο. 147. 
289. ὅ μοι βάλοι ...] “ Ἡ)λαίουογ πὶ αΥΤΟῖυ ἄγ αιοη, δαοῖς ὕψ ἐμ6 δοιυδίγίης 

ηεῖσμξ μαυὰ λῖ. 5ο ΤΎδοῆ. 906. κλαῖε δ᾽ ὀργάνων ὅτου ψαύσειεν. Αὐἰδ. 
Ῥας. θ48. ἅττα διαβάλοι τις αὐτῇ, ταῦτ᾽ ἂν ἠδιστ᾽ ἤσϑιεν. 

βάλοι] λάβοι Ἐ. 
290. νευροσπαδής]} Ῥγαιοη δαοῖς (ΟΥ̓ ῬοΥΠπᾶρ5 ργοροίϊ641) ὃψ ἐλε δοιυδένίηῃ. 

Οἵ, νευρόσπαστος (ἀγάλματα νευρύσπαστα, ριερρείς ριεϊοα ὃψ εἰγίπ5, Ἡοτγοᾶ, 
11. 48.).. Τὴ 5610]. ΥΟΠΡῚΥ ΟΧΡΙδίηβ Ὁ δούϊνου, ὁ ἐπισπώμενος τὴν νξυ- 
ράν, ϑ'΄τλ1]181 Θομηροι 5 οοοαν Απῦ. 1210. ἁρμὸν χώματος λιϑοσπαδῆ. ΖΕ 56}.": 
Εππατη. 42. νεοσπαδὲς ξίφος. 

ἄτρακτος) “Αττοιυ᾽. ΟἿ. Τύδοῖ. 7106. Ἡδποα οὐσἵ “αν. 
αὐτός) αὐτὸς δ᾽ Τ. “γεοῖ. ὙΠὶ5 μΒ6 βαγ8,), Ῥθοδιβα δ πᾶ πού, 

νγδὐ ΘΡΟΥΒΙΠΘΩ ΟΘΠΘΥΘΙΠΥ Ππᾶνο, ἃ ἄορ ἴο ἔδίοῃ {Π6 {8116 σ'ϑηηθ. 
ἂν ... εἰλυόμην] “1 τοομία γοὶὶ πιψϑεῖ ἢ αἰοηρ᾽. σι 294:---ὅ. 701. εἶρπε 

γὰρ ... ἄν. Ἐπ᾿. ῬΏοη. 412. ποτὲ μὲν ἐπ᾽ ἦμαρ εἶχον, εἶτ᾽ οὐκ εἶχον ἄν. 
Αὐϊϑύ. Ρ]. 982--6. 1011-- -ῶ, 1142-. 5, 11179--82. ΝᾺΡ. 918 ἔ. 1887. Ῥουβ. δᾶ 
Ῥηωπ. 1. 6. ΕΣ ὍΠπ6 ἔογοθ οὗ ἂν τ πὸ ἱπηρογίδοὶ βοὸ0 Μδιῃ. 8. ὅ99. 

τάλας] ποσὶν ὅ0}01]. οι 702. 



Ο ΦΙΔΟΚΤΗΤΗΣ. ΟἹ 

εἰλυόμην δύστηνον. ἐξέλκων πόδα. 
πρὸς τοῦτ᾽ ἄν. εἶτ᾽ ἔδει τι καὶ ποτὸν λαβεῖν. 
καί που πάγου χυϑέντος. οἷα χείματι, 

291. εὐλυόμην]) “1 ἀναρφεοα τηψϑβεοῖ αἴοτ, 1 ογδρέ ΟΥ̓ ογαιοϊοά ἀϊοηφ". ΟἿ, 
102. ἀπᾶ οὐ 168. Οομηρδιθ ὅπ γϑὰ εἰλυσπᾶσϑαι (41. ἐλ.), δα {ΠΗ Τιαὐϊῃ 
“νοῖϊυο᾽. Υ. Βιυίῃ, Τ,6Χ1]. 8. 48. 

δύστηνος {1Ππ| τη88. ὅ6 01. ὅ'α]4. νυ. ἄτραχτος. Βι. ὅ0Ε. δυστῆνον Οϑδηΐ. 

γαῖ. Μαυβρυ. ὕδυν. Ἐσε. Βαγρ. ογα. Ὠϊπ4, Υυμα. ΗἨδτυῦ. βομπ. ΒΡ. Οἱ 
1877. τῷδε δυστήνῳ ποδί. (Βά. Ν. 480. μέλεος μελέῳ ποδὶ χηρεύων. 
ἘΠῸΥ, Ηρτο. 990. ὁμαρτεῖτ᾽ ἀϑ'λίῳ μητρὸς ποδί. Επν. ῬΠοη. 808. γήρᾳ 
τρομεράν ἕλκω ποδὸς βάσιν. 1680. ὦ κατ᾽ αὐλὰν ἀλαίνων γεραιὸν πόδα 
δύστανον. ΟἿ οῃ ΤύδΟΠ. 061. ΘΟΒοοῖου ἀοίθηᾶβ τάλας ... δύστηνος ὈΥ 1744. 
δύστηνος, ὦ τάλας ἐγώ. Ἑπ:. ΟΥ. 1580. ἘΑΛΒΑ τε ει ἀϑλίαν. ΟἿ, οπ 
Πγαοῆ, 111. 

ἐξέλκων πόδα] “Ῥγαρφίηρ πιὰ [οοὲ οι’ (ἔγοτη τὴν ἃ θοᾶθ). Τθοου. 11. 22, 
Σιμιχίδα, πᾷ δὴ τὺ μεσαμέριον πόδας ἕλκεις; Επτ. ῬΠοπ. 808. γήρᾳ 
τρομερὰν ἕλκω ποδὸς βάσιν. Μοά. 1181. ΕἸ. 491. οι. 1]. ψ΄. 696. οἵ μιν 
ἄγον δι᾽ ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν. Μίνρ. ΖΕ. Υ. 468. “σόπμα ὠρῦα 
ἐραπεπίθπι᾽. ΟΥ̓. 4180. οῃ 168, στίβον ὀγμεύει. 

292, πρὸς τοῦτ᾽ ἄν. εἴ τ᾽ ἔδει (νι ποῦῦ ΦΩΥ δίορ δι πόδα) Δ]4. Βυ. 
Ηδτ. Ὀϊηᾶ. ὅομη. Βρς. (νἱἢ ἃ {Ὁ11] βίορ οἷοι πόδα) πρὸς τοῦτ᾽ ἄν εἴ 

ἔδει γακοῖ. Ἐχτὲς Βυτγρ. ὙΥαμᾶ. Ηδιῖ. πρὸς τοῦτο 15 γτοροδίθα (289), 
Ῥθοδῖιβα οἵ πὸ 1 θυ Πρ ῬδΥΘΏΓΠΘΒΙ5. 

ἘΠ ἀπ ΤΟΣ εἴτ᾽) να]β. εἶτ᾽ οοπ). Βευρῖ, Οα. εἶτ᾽ (45 29ὅ. εἶτα πῦρ ἂν 
οὐ παρῆν), ΟΥ 6156 εἰ δ΄, ΟἿ, Αὐῇϑί. Αν. Ὁ: οὗτος Ἐπ] τότε μὲν ἐρᾷ φα- 
γεῖν ἀφύας Φαληρικάς"] τρέχω Τὰ ἀφύας ἐγὼ λαβὼν τὸ τρύβλιον. Ι ἔτ- 
νους δ᾽ ἐπιϑυμεῖ; δεῖ τορύνης καὶ χύτρας" τρέχω ᾽πὶ τορύνην. Ττδπη8- 
Ἰαίθ: ““πὰ 1 1έ υὐῶβ πϑοοϑϑαῦ ἔο ργοο 6 αἷδὸ ὦ {{{{{ αγῖπρ, απὰ ρογλαρς 
τοῆδπ [Υοϑέ τα οπ ἐδα φγοιαῖ, ὧ5 παρρδηδ ἴπ υιὐΐπιέογ, ἰο γαῖ α {{{{16 τυοοά, 
ἐλε86 ἐλίηρε οἕς.᾽ 

τι καὶ ποτόν) τι καὶ ποτοῦ Βυγρ65, 601]. 808. τε καὶ βορᾶς μέρος. 

298, πάγου χυϑέντος) “Ἡγλοη [γοδὲ σᾶς δοαίξογοα (ουϑν ἐᾷ φγοιπα), α5 
ἐξ τἰδιμαὶ ἴηι τυἱπέονγ". Μεθ: “δὲ ψμαπᾶο σίαοῖος αἰζιδα ογαΐξ διιρ67 ἔδυυαηι, κί 
ἕῃ ἤίοπια βενὶ βοῖοί". ΟἹ]: παγετοῦ. Οἷ, Εν. 1602. πάγου φανέντος (αα. χυ- 
ἁγέντος) αἰϑρίου. Απΐ, 857, δυσαύλων πάγων αἴϑρια. Ἐὰν. Ογοὶ. 829. ὅταν 
δὲ βορέας χιόνα Θρογκιος χέῃ. Ἡοη. 1]. π΄. 888. ἤματ᾽ ὁπωρινῷ, ὅτε λα- 
βρότατον χέει ὕδωρ Ζεύς. νη, 281. ποιμήσας δ᾽ ἀνέμους χέει. ἔμπεδον 
(νιφάδας χιόνος) μ΄. 284, καί δ᾽ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς κέχυται (ἡ χιὼν) λιμέσι 
τε καὶ ἀκταῖς. μ΄. 160. νιφάδες δ᾽ ὡς πῖπτον ἔραξε, Ι ἄς τ᾽ ἄνεμος ξαὴς,, 
ἜΝ σκιόεντα δονήσας, ταρφείας κατέχευεν ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ] 

Φαϊηΐ. ΟΔ]40. Χ. 416. οἵη δ᾽ ἐν ξυλόχοισι περιτρέφεται κρύσταλλος] 
τ πέδοι ὀρέων, ἢ τ᾽ ἄγκεα πολλὰ παλύνει, Ι χευαμένη ξεφύροιο 
καταιγίσιν. Ζδοι. Αρ. 58ὅ. τῶν ὑπαιϑρίων πάγων  δρόσων τ᾽ ἀπαλ- 
λαγέντες. Ῥτομι. 2ὅ. πάχνην ὃ᾽ ξῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν. Ῥτοροτγί. ΠΙ͵ 
19. 20, δραγϑδὸ ἔγίδίθ σμδίϊδ. σοῖμ᾽. Τιποδη. ἸΧ. 717. “Ὶ ϑογψέαϊθ, δραγϑὶδ 
Θἔΐαπι πλίτιο δοία ργιῖπὶδ εἰς.) Ὑὶγρ. 6, 1Π. 868. “ϑέαπέ οἱγοιαηζιδα ργιιϊγῖδ [ 60 ᾽- 
ροῦὰ τιαφπα δοιπιῦ. ῬΒΆΙτὴ 141, 10. “,.,Χἅ ααπ, βξοαζέογ οί ἐμὲ Λοαν ἤγοϑβὲ {πὸ αδὴ65. 
ΕΎοΙΩ {Π|0 βδιὴθ γοοῦ 8 πάγος Θοηθβ {ΠπῸ ποῖ πάχνη “Λοαγ-[γοδί", ἱ. 6. 
δρόσος πεπηγυῖα, ἃ5 ΘΧρ]αϊποᾶ Ὀγ ῬΙαΐο Κἴμηβο]ῇ Τίμα, Ρ. ὅ9 Ε. ῬΒΠΙρρΙά, 

δᾺ 
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ξύλον τι ϑραῦσαι᾽ ταῦτ᾽ ἂν ἐξέρπων τάλας 
ἐμηχανώμην. εἶτα πῦρ ἂν οὐ παρῆν. 200 

᾿ ἀλλ᾽ Ἐν πέτροισι πέτρον ἐκτρίβων μόλις, 
ἔφην᾽ ἄφαντον φῶς, ὃ καὶ σώξει μ᾽ ἀεί 
οἰκουμένη γὰρ οὖν στέγῃ πυρὸς μέτα 

πάντ᾽ ἐκπορίξει πλὴν τὸ μὴ νοσεῖν ἐμέ. 

φέρ᾽. ὦ τέκνον. νῦν καὶ τὸ τῆς νήσου μάϑε. 800 

(Μείμ. ΤΥ]. 4758.) δι᾽ ὃν ἀπέκαυσεν ἡ πάχνη τὰς ἀμπέλους. Οομηρᾶγο 4180 
ΤΥ. 104. ποτοῦ χυϑέντος εἰς γῆν. 888. κέχυται νόσος. δα οἡ 881. Ὀδ]ον. 
γ ΔΚ. δηα ΒαΓΡΘΒ ΘΧρ  ἷπ ὑπ6 ρᾶβϑᾶρα οἵ “οϑι αἰἱδδοϊυοα Ὁ (μοί “αἱξιδεα}). 

χείματι ΕῸΣ “χειμῶνι (("«. ΗΕ. 1188) “ἐπ ιοἱπέογ". (φιι.. χείματος, ἃ 8 
ρος; ϑέρους, ἡμέρας, νυκτὸς, αἰϑιρίας, οἷο. 

9294, ξύλον τε ϑραῦσαι (46]. ν. 293) οοη]. Νϑιοκ. α. ξύλου τι... 
τι] τε Β΄. π᾿. Οἱ Ἠου. Οα. 1. 94. “Φίδδοίυε ῥγίψιιδ, ἰσπα δροὺ ἤοοο ] 

ἰαγσα γϑροηθη8. 

ϑραῦσαι) “1ο ὀγοαΐς ιὐἱξθ δ παπαῖ, ἵἴπ ἐθα αὐϑδοηποθα οὗ α λαίολοί. Νϑιοὶς 
νγο]α ρῥγοίου καῦσαι. 

ταῦτ᾽] τοῦτ᾽ Ἐ. 
290. πέτροισι] πέτρῳ Ἐ. Τῇ Ρ]υγ8] βΘΘΙῚΒ ΟἸ] ΘΟ ΠΟ Π8}]6, ἴον. {Π|6 5686 

15. “γμδϑίη, 056 ϑέοη6 μροπ αποίλογ". μι. ἀλλ᾽ ἐν πέτρῳ ᾿γὼ (οΥ γ᾽ ἂν) πέ- 
τρον... Οἵ ἀλλ᾽ ἐν πέτρῳ πέτρον τιν᾽... ““ἼΠ6 ΟὝΘΘΚΒ 5011] Ἰηᾶῖκθ τι8θ οἵ 
ἃ Βετα δηα ἃ 80 5ρθοῖθβ οὗ βύομθ ἔου ῃ6 ραν ροβΘ οὗ βῇυκιηρ' ἃ σαί, ΟἿ. 
80.᾽ (β6Ππ.) Ερίρυ. ἂρ. δῖ: λέϑον ἀντιτύπῳ κρούματι πυρσοτόκον. 

ἐκτρίβων Δ. Β. Τ΄. ΑΙ4. ἐκϑλίβων ἸΚ. μὰ (ϑιργ. τρὲ ἃ πι. δηΐ.) Τ,. 
δογί, “ΝΟΩ ΒΑ ΧΤΙΠΩ ἐχτρίβεται 58χο, 568 ἱρπῖ5. Χβη. Ογυ. 23, 2, 1. Ταοΐδ. 
ΜΗ 92, τὰ πυρεῖα συντρίψαντες." (ϑογί.) φιι. ἐντρίβων, οἵ ἂν τρί- 
βων. Τηδεϑᾶ ἂν ΒΘΘΙῺ5 Τα αἰ αὶ ΠΘΥΘ, 

907, ἔφην᾽] “7 ἀπὶ τυοπέ ἰο ργοάμοο". 
ἄφαντον] “ζὔηδεθη, μϊάθη". ϑγποβ. Εριϑί. 188. σπινϑῆρα κεκρυμμένον 

καὶ ἀγαπῶντα λανϑανειν. Ὑίνρ. Ο. 1. 180. “7970ὲ εἰϊοὶδ υδηῖΐς αὔϑέγιιδιη 66:- 
ομαογ οί ἰφηδηι. 

φῶς] πῦρ Ν. Βυΐ πῦρ πᾶ 7π58 ργθοθαρα, 
σώιξει Τ,. ἃ 50 οἴἶροφῃ. 
σώζει μ᾽] σώξοι μ᾽ δυϊᾶ. ν. ἄφαντον φῶς. σώζοιμ᾽ ΟοΥηπαγᾷ, ΕΓ, ρΥο. 

Βιυίξηι. Ῥούμαρβ ὃ κἀσωξέν μ᾽ ἀεί. 
998, Βαγροβ: οἰκουμένη γὰρ ἂν ... ἐκπορίζοι. Ἐὸν γὰρ οὖν οἵ, οἡ 766. 
299, νοσεῖν] πονεῖν Ἠδ)1. 
ἐμὲ] τινὰ σοπ]. αδγπμ. Ἐσὲ, τι. μόνον (οἴ. ΕἸ. 868.) Βιυχροθ: πλὴν 

τὸ μὴ νόσῳ πονεῖν. Οδγίαίῖη]Υ ἐμὲ βθθπὶβ {16 βαϊδα]6 ἴῃ ἃ ΡΌΠΘΥΑΙ ργὸ- 
Ροβίθοη, βιι0 ἢ). δ5. {Π|5 υγοι]Ἱᾶ βθθ ἴο "6. 

800. φέρε ... μαάϑ'ῃς} “Οὔὐοπιθ. Ἰεαρηῦ. ϑοιμηθιᾶ: “οι αγὔὸ ἰο ἰθαγη. 
Μαῦ. 8. ὅ16, Οὗ, 1402, φέρε νῦν στείχων χώραν καλέσω. ὅϑ89. ἐπίσχε- 
τον, μάϑωμεν. Τῆι ἢγόϊῤ ρϑύβοῃ οὐ {πὸ βιθ)] ποῦν 5. οὐδθη 7οϊμϑα υνἱ 
φέρε, {π6 βθοοῃᾷᾶ Ῥυῦ γϑυθὶγ, 1 ονθύ. Ἡτχοᾶ. 1. 11. φέρε ἀκούσω ... 1. 91. 
φέρε στήσωμεν εἴς. 1|. 10ῦ. φέρε νυν καὶ ἄλλο εἴπω οἷο. ἘΠιν, Οτοϑί. 1281, 
φέρε νυν -. . βάλω. 

ὦ] οὖν Ἔ. 
νῦν Α. Β, Κ. 1,. ΑἸ]4. Ταγη, γὺυν (61. δὴ) 1. 

πα 

π᾿ πὔὐσᾶυυυ "ΔΉ ΜΥΡὸΣ 
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Ἂ ζ κα 2 δ ’ Ἑ 

ταύτῃ πελάζει ναυβάτης οὐδεὶς ἕκῶν 
οὐ γάρ τις ὅρμος ἐστὶν, οὐδ᾽ ὅποι πλέων 
3 ’ Ἢ ’ 

ἐξεμπολήσει κέρδος. ἡ ξενώσεται. 
οὐκ ἐνθάδ᾽ οἱ πλοῖ τοῖσι σώφροσιν βροτῶν. 

ἘσΥ 5 5 "ἤ ᾿ ᾿ . Χ ΄ 
ταχ οὖν τις ἄκὼν ἔσχε᾽ πολλὰ γαρ τὰαδε 80 

τὸ τῆς νήσου] Βείποι τὰ τῆς νήσου, “ἐλ οἱγοιιπιδέαηοοα, οοναϊέϊοτ, 5.αΐο 
ΟΡ ἐλο ἰδίαπα". ὅὃο τὰ τῶν διακόνων 491, τὰ τῆς τύχης (Εα. Ν. 917, τὰ 
τῶν ϑεῶν, εἴς. ὈΙβογοπς ἔγοια {π|85 ἰ5 {πΠ6 Θχριοϑβίοῃ τὸ τῶνδ᾽ εὔνουν 
πάρα ἘΠ. 1208, 5 τοὐμὸν, τὸ σὺν, τὸ κείνου, οἷο. 

νόσου (γρ. νήσου) ἘΕ'. 
μάϑης Α. Κ. 1,.. μάϑοις Β. Ν. Τ. μαάϑε Ἐ. ξϑη. Βισρ. ὙΥΈΙΟΝ [δϑὲ 

Ι 5ιιβροοῦ 15 σῖρες, Οἱ, 488. φέρ᾽ εἰπὲ πρὸς ϑεῶν. (Εᾶ. ΚΕ. ὅ806. 1142. φέρ᾽ 
εἰπὲ νῦν. 584. φέρ᾽ εἰπὲ δή μοι. ἘΠ. 8106. 810. ΤῊ. 890, (Βα. ΠΝ. 890. 

802, ἐστίν] Ου. ἐνθάδ᾽. Οὐ ἐνθάδ᾽ ἔσϑ᾽, ὅποι πλέων εἴο. 
ὅποι Α. Β. 1,.. Τ. ὅπῃ Κ. ΗδΔ1]. 
8038. ἐξεμπολήσει κέρδος] 6 υοἷϊϊ πὰ οὐ πιαδε σψαΐη. ΤΎΔΟΝ. 98. τὸ 

γ᾽ εὖ πράσσειν΄... κέρδος ἐμπολᾷ. 
ξενώσεται}] Ῥαβδῖνθ, ἃ58 φυλάξεται 406. “Ἡ δ6 δηἰογίαϊποαῖ, τυ πα 

ὦ λοβρίἑαῤίο γϑοορίϊοτι". ὥὅθΠ0]: καταχϑήσεται ὡς ξένος. ἩδβγΟΙ: ξενώσϑε- 
ται. ὑποδέξεται. ΜΥΒΪΟΝ ΟΧρΙδπαίϊομ 15 ΡΥΘέθΓΔΌ]Ο. ΤΙΘ 6Πρ58 οἵ τις 18 
ΟὈΒΘΙνΘΌΙΘ, ἃμα ρϑύμδᾶρ5 βιβρίοῖοι5. Οα. οὐ γάρ τις ὅρμος, οὐδ᾽ ὅποι 
κέρδος τις ἂν | ἐξεμπολήσει᾽ ἢ ξενωϑ'είη πλέων. 

804. Απ ᾿πἰουρο]ϑύϊοη βοοογάϊηρ' ἰο Ηθυνν. ΒΟΥΡῚΚ 4150 βιιβρθοῦβ {Π15 116. 
τοῖσι σώφροσιν] “ΤῸ ἰλὲ ργμάθηίΐ ο17' τυῖϊδε᾽. Τύ, 488, ὙΥΔΙΚΘΗΘΙα νγου]ᾶ 

Ρ οἴου τοῖς γὲ σώφροσι. Ὑ. 816. δα Ῥμαη. δδ1. 
σώφροσι ἊΣ 0: ηζὶ Π, Τι ΑἸ4, Ταση. ΒΥύ. σώφροσιν Ηδφρτπι. ΠὨΙπᾶ. βίο. 

806. τάχ᾽ οὖν τις ἄκων ἔσχε" πολλὰ γὰρ τάδε ... [π6 τι55. Α]4. Βε. 
Ἡδτπι. Πϊπᾶ, ὙΥαπά. ὅομη. τάχ᾽ ἄν ... [δχ.] Βαυγρ. Ηδυί, Ῥϊηδονῇ οχ- 

ΟΡΙαΐηβ ὕπ6 ΘΟΙΠΙηΟΠ τοϑαϊηρ' ὑππ5: “1. 6. Εουίδβδθ Ἰσὶθαν, πα 165, Δ] 1Ὰ 15 
1ηνῖθτι5. ἈΡΡαΪ (6 τηθηΐθ Νϑορίο]θμηῖ, απ6ΠῚ ρ811110 ροβδὺ ν. 807 ὀοπηρο]]αὺ 
ῬμιΠοοίοία)." ὙΠῸ 15 [0] Ονθα ΡΥ Ἡρτη. οἷο. Μαύπεθι: “ἐΐαψια δἱ σιιὶδ 
ουίο ἀρρεϊϊέ, ἱπυϊέμδ ἀρρεἴ᾽. Ωα. ταχ᾽ ἂν τὰς ... . “Ῥοϑδδίδιμ δοηιδ ὁη6 ηιαν 

λαυο ἐομολεά Λεγθ᾽. (ϑο (μα. 6. 906. τάχ᾽ ἂν μή μηνίουσι Θίο. ἘΠῸ ΕΣ 
ὅ24. τάχ᾽ ἂν ὀργῇ βιασϑέν.) Οὐ τάχα δέ τις ... ΟΥ εἰ μή τις ἄκων ἔσχε. 

τι} τῖς. 1. 

ἔσχε] “Π7α5 ἐομοθοα" πούθ. ΟἹ: ἔσχε. προσέσχε. Τπας, ΤΠ. 2ὅ. σχόντες 
ἐς Φειαν. 38. σχόντες ἐς Κεφαλληνίαν. ΥΙΙ. 1. σχόντες Ῥηγίῳ. Αὐἱδί. 
ἤδη. 188. ποῖ σχήσειν δοκεῖς; ϑοίοη ΕὟ. Υ. θὅ. πᾶσι δέ τοι κίνδυνος 
ἐπ᾿ ἔργμασιν, οὐδέ τις οἷδε | ποῖ σχήσειν μέλλει, χρήματος ἀρχομένου. 
ΗΘΒΥΟΙ: ἔσχον. προσέσχον, κατήχϑησαν. Ιῃ 0Π6 5816 56η886 νγ6 ἢπᾶ κατ- 
ἔχειν ΔΌονα 221, πα προσέχειν 2806. ὙΜΠΠῈ ἔσχε ΥυμάοΥ 5 ρρ]165 τὸν 
πλοῦν, 00]]. Οάγε. γ΄. 182. ἔγωγε Πύλονδ᾽ ἔχον. Ἡδοτοᾶ. ΥἹ. 95. ἐνθ εὺ- 
τεν δὲ οὐ παρὰ τὴν ἤπειρον εἶχον τὰς νέας. Βαυΐ {Π6 561η88 ἘΝ ΠΜΙΡΗ ἢ ΘΥ6 
ἰδ ποῦ ὑπῶύ οὗ “αγοοίίπῃ ογι6᾽5 ΘΟ 86, Βαϊ οἵ “ἐοιιολῖης π0, ἰαπαἰΐγῳ σ᾽. ΜουύθουοΥ 
οὖν ἴβ ΟἸΘαΥ]Ὺ ποῦ βαϊα]6. Οα, εἰ μή τις ὧδ᾽ ἄκων κατέσχε' πολλά 
τὰν | ἐν τῷ οἷο. Το οογγαρύ γα ηρ᾽ πολλὰ γὰρ τάδε ἸΏΔΥ Βανθ ἈΥ 561) 
ἴγο τα {Π6 ΘΟΙΠΠΊΟΙ ΘΥΤΟΥ οὗ {Π6 ΘΟρΡγ δύβ ἴῃ ὙΥΥ ΓΤ Ώρ᾽ τὰν, νὶ“. τ᾽ ἂν, γ᾽ ἂν, γὰρ 
ἂν; οἵ. ὁπ 4]. 1889. ΟΥ ἐμπ8: εἰ μή τις ἄκων ἔσχε᾽ πολλὰ γὰρ τάχ᾽ ὃν" 
(ΡουμαρΒ τάχ᾽ ἂν ογορῦ ἔγομπι {Π|6 πιδυρὶῃ ἰπύο ὑπ Βορὶπηΐπρ ᾿μϑύθδα οἵ 89 
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ἕν τῷ μακρῷ γένοιτ᾽ ἂν ἀνθρώπων χρόνῳ. 

οὗτοί μ΄. ὅταν μόλωσιν. ῶ τέκνον, λόγοις 

ἐλεοῦσι μὲν. καί πού τι καὶ βορᾶς μέρος 

προσέδοσαν οἰχτείραντες. ἤ τινα στολήν" 

ἐκεῖνο δ᾽ οὐδεὶς. ἡνίκ᾽ ἂν μνησθῶ. ϑέλει, 810 
ὌΝ ’, ἌΣ - 2 . 2 ΄ ῇ 

σωσαί μ᾽ ἕς οἴκους. ἀλλ ἀπόλλυμαι ταλας 

ἔτος τόδ᾽ ἤδη δέκατον ἐν λιμῷ τε καὶ 

δπᾷ οὗ {π6 11πθ.)})ὺ Οὐ ... πολλὰ τοιάδ᾽ ἂν οἷο. Οὐ... πολλὰ γὰρ (οΥ τον) 
τέρα εἰς, Οὐ ... πολλὰ τέρατα γὰρ (οΥ τἂν) εἴα. ῥυκτ δὴ γὰρ ἂν τέ- 
ρας οἷο. ΟΥ... πολλὰ δεινὰ γὰρ (ον τὰν) οἷο. ΟΥ ... πολλᾶ τοι (δὴ) γὰρ ἂν 
οἷο. Οὐ εἰ μή τις ἄκων ἔσχε δεῦρο' πολλὰ γὰρ [... ϑομα] Θχρ δῖ 8 
ταδε “φῶ ὁδοπίνγα Ποπιΐγειι υοἰινιέαίοηι ἀοοϊαπηΐ". Βαΐ τ ποι] αὖ Ἰοδαβύ 
ΤΥ ΘΟ ΪΥΘ τοιάδε. Οὗ Α)]. 646 ἢ. 

806. ἐν τῷ .. - χρόνῳ] “715 ἐλε ἰοη0 {6 ΟΓ πηιθη. Οἵ. (ας: ΟΣ 
646. Ἡδογοᾶ. τ. 89. ἐν γὰρ τῷ μακρῷ χρόνῳ πολλὰ μὲν ἐστὶ ἰδέειν! Ὗ. 9. 
ὅχως δὲ οὔτοι Μήδων ἄποικοι γεγονασι, ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω ἐπιφρασασϑαι᾿" 
γένοιτο δ᾽ ἂν πᾶν ἐν τῶ μακρῷ χρόνῳ. ῬΙαιΐ. Τὐαᾶ. 1Υ΄. 7. 10. “7. «έαΐο 
λοριΐπιηι ρέμγίηι ἤιιπί ἐν" αηϑοηη, εὖ ἀφοὶριμπέιν" ἀοἷδ᾽. Μῖγρ, ΖΦ η. 1Π,. 41. 
- Ταρίμηι ὠουὶ ἰοηρφίπφια υαἱοέ ηιμέαγο υδἰιδίαϑ "ἢ 

ἀνθρώπων) ῬοΥπὰρ5 ἀνθρώπῳ (ἀνθρώπωι) “ἰο α πιαη". Ν'ῆῇα πη Πᾶνα 
0π6 δχϑοῦ ρῇγαβθ ἐν τῷ μαχρῷ χρόνῳ, Ὑ ΕΟ ἴ5. ἴπ Ἡογοάοίιθ. ΟΥ̓ 188 
ἴον χρόνῳ νὸ 5που]ᾶ ὀχροοῦ βίῳ (Α]. 413.). 

807. οὗτοι] ΤΠη6 ΡὈΠῸΥΔ] 15. 1 ρ01164 1ῃ τις 806,κ, ΟἿ, οχ Απύ. 709. 
808. ἐλεοῦσι ... προσέδοσαν] ΕῸΣ {π6 οΠαηρθ οὗ ἔθηβ οὗ οὐ Αἤ. 81. 

ΤΥ, 864. 

ἐλεοῦσι μὲν καί πού τι] Ῥουπαρβ ἐλεοῦσι κἄσϑ' ὅπου τι ... 
καί που] γ6. ῆ που Β΄, κἄπου 1,. ἘΝ. 
καί πού τι καὶ βορᾶς μέρος) ““πὰὼ ρεογῆαρε αἴδο βοηιθ δηιαϊ ρογέϊοη ΟΥ̓ 

Ποοά’. ΟἿ, 214. καί τι καὶ βορᾶς .. . ΡΥ. 806. καὶ δή τι καὶ παρεῖκα τῶν 
ἀρτυμάτων. Ἡδργοά [Π. 161. καί τινὰ καὶ σκῶψαί μιν. ἀιι οα Αὐἱδύ. Επ. 
1242. ἠλλαντοπώλουν καί τι κἀβινεσκόμην. 

809, προσέδοσαν) “406 τυοπί 0 δεδίοιο " (45 ἃιι 8]1η5). τ ημᾶθι Θχ ρ δῖ ἢ 5 
ἸΠΟΟΥΥΘΟΌΥ: “ργωέου υϑγα, φιρδιιδ πιϊδογῖοονΐαηι ἀδοίαγ αν, αἰϊφιὶα οἷδὲ α6- 
ἀεγ". Αὐἱϑῦ, Ῥδο. θῦδ. πονουμένῳ προσδώσετε δήπον. Ο, προσαιτεῖν 
ο δοη. 

οἰκτείραντες] οἰκτείροντες Ἰ᾽. 
810. ἐκεῖνο δ᾽ ... ϑέλει] 78 ΤΥ 5ΌΡΡΟΘ6. 50118 ΒΟ 1 ΠῊ1{1γ 8 δ5 

δρᾶσαι ΟΥ ποιῆσαι ἀηδο δα: ΟἿ, Δπΐ. 647. τί τόνδ᾽ ἂν εἴποις ἄλλο 

πλὴν αὑτῷ πόνους | φῦσαι μὸς ΤῸ, 1841. ΖΦ βομίη. 1. 48. ἐκεῖνο γε οὐδέ- 
ποτε" δυνήσονται, ἀφελέσϑαι τὴν ἀλήϑειαν. ΤΠ τη. Ρ. 138. πρῶτον μὲν 
δὴ τοῦτο δεῖ, ἐχϑρὸν ὑπειληφέναι ... ἐκεῖνον. δι οπ Αὐἱϑῦ. Ήδη, 1868. 

811. σῶσαι μ᾽ ἐς οἴκους] Οιι. πέμψαι μ᾽ ἐς οἴκους. Βαΐ οἵ, 488. πρὸς 
οἶκον τὸν σὸν ἔχσωσόν μ᾽ ἄγων. 4906. πέμψαντα μ᾽ ἐκσῶσαι ἧς δόμους. 

ἀπόλλυμαι] 1. 4ᾳ. καταφϑίένω (266.. Οὐ Τὰ, 1018. οὖς ... καϑαίρων 
ὠλεκόμαν ὃ τάλας. 

812. ἔτος τόδ᾽ ἤδη δέκατον] ΟἿ, 118. δεκέτη χρόνον. Ὥριι. Ρ. 900. 
ἡ μὲν γὰρ ἐπιτροπὴ τούτῳ ... τρίτον ἔτος γέγονε. ρΡ. 1207. ἐξήλθομεν 
ἔτος τουτὶ τρίτον. Ὁ. 1296. Ρ. 894. Δυῖϊδύ. Β᾽Ὰ. 798. Τιηϊοῦθα ΔΡΡΔΥ ΗΠ 
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ΦΙΔΟΚΤΗΤΗ͂Σ. ΦῈ 

κακοῖσι βόσκων τήνδ᾽ ἀδηφάγον νόσον. 
τοιαῦτ᾽ ᾿4τρεῖδαί μ᾽ ἢ τ᾿ Ὀδυσσέως βία. 
ὦ παῖ. δεδράκασ᾽, οἵ Ὀλύμπιοι ϑεοὶ 81 
δοῖέν ποτ᾽ αὐτοῖς ἀντίποιν᾽ ἐμοῦ παϑεῖν. 

Ὀγ ΟνΙα Τυϊϑῦ, Υ. 2. 18, “δώηε ἀδοθηὶ ἐοὐΐδ αἴμὶϊξ ᾿ωραρηζζιδ απηΐδ [ ροϑίϊ [ γι 
ἐμηιϊο υἱἴηι5 αὖ αὐ ἀαίμηι". ΟἿ, Αὐτῖπ5 ῬὨΙΠ]οοῦ. ἂρ. Νοη. ν. δοπέοπιρία: 
᾿Οοπίεηερία λώηο δεάέηι, ἴηι χα 6η0 πουθῆι ᾿ϊθηι68 δα. 5[γ αἴ ρον. 

ἐν λιμῷ τε καὶ] κακοῖσι] Οἵ. 18ὅ. ἔν τ᾽ ὀδύναις ὁμοῦ λιμῷ τ᾽. Βατ- 
565 ΠΘΘΑ]ΘΒΒΙΥ οογγϑοῖβ: ἐν λιμῷ, τέκνον, Ϊ κακοῖς τε βόσκων ... Καὶ οο- 
ΘΌΥ5 ἴπ ὑπ6 δμᾶ οὗ ἃ βθπασ 5. 8150 ἴῃ Ιοπ. ἂρ. Αἴπθα. ρ. 501 Ε΄, ἔτ᾽ ἐκφο- 
ρεῖτε, παρϑένοι, κύπελλα καὶ | μεσομφάλους. Αὐἱδῦ. Τ.Υ5. 1116. ἀλλ᾽ εἰ 
δοκεῖ δρᾶν ταῦτα, βουλεύσασϑε καὶ τοῖς ξυμμάχοις ... Τίμηοο165 Δ. 
Αἴποη. Ρ. ὅ71 ἃ. ἀγωνιᾶσαι καὶ δαπισϑῆναί τε καὶ | πληγὰς λαβεῖν. 

8518. βόσκων νοσον] 1. 4. τρέφων. “διρρογέϊηρ᾽. ΟΥ, 1167. οἰκτρὰ γὰρ 
βόσκειν (ἡ κὴρ, “ἰμ6 γιαϊαν). ὅὃο τρέφειν νόσον 195, “αἰδγ6 πιογϑμπι" ΟΥ̓, 
Νϑρ. γ:ῦ. Αὐθϊο. 21, 6. [αὶ ὙἹΙΓΡῚ “αἰξίν υἱέϊμηι", “αἰΐέ υκιἴγι8᾽. 

τήν) Βεαῖμοι τήνδ᾽. Οἵ. οχ 2606. ΕῸΥ όέοῖς ἢ ὀδύναισι. Οἱ, 188. 
ἀδηφάγον νόσον] ΟΥ, 7. νόσῳ ... διαβόρῳ. Αὐἱδί. ΝᾺΡ. 348. νόσος μ᾽ 

ἐπέτριψεν ἱππικὴ, δεινὴ φαγεῖν. Ἐν ητδΣ 8150. ὑπ ποῦῃ φαγέδαινα “ἀπ 
εαἰΐης οογγοαϊηρ μἰοον", δια νομὴ, 1,80. ποπια. 

8514, ἢ τ᾽ Αἰγίσϑου βία] ΟἿ, 821. Τι. 88, Ἰφίτου βίαν. 1089. ϑη- 
ρξιος ... βία. Ζβοι. Ομο. 6004. Αἰγίσϑου βία. ϑοριί. 448. Πολυφόντου 
βία. ὕθ9. ᾿μφιάρεω βίαν. 511. Τυδέως βίαν. 511. Πολυνείκους βίαν. 
Ῥιπᾶ. ΟἹ. 1. 88. Οἰνομάου βίαν. Ἐπτ. ῬΙιωπ. ὅδ. Βἰπαλ]ανγ ΤΥ, 807. ὁ 
μὲν ἦν ποταμοῦ σϑένος ς Ἀχελῷος. Ἡομ. Οἄ. π΄. 4160. ἱερὴ ὃς Τηλε- 
μάχοιο. 1]. Δ΄. 312. μένος τ δε ἀδο. ΖΈΒ6ἢ. Ἑπιη. 217. Ποσειδῶνος κράτος. 
ποΥδι, Ὗ. 20. οἶσῖ5 αογμοηῖ". Ὑυχσ, Ζθη, ΧἼΙ; 516. δυϊοίορμήία, ΤῊ ΠΣ. ΕΓΟΥ: 
Οα. 1. 8. 86. “Πογοιίδιι5 ἰαδον"ῦ. 111. 21, 12, “ργίϑδοὶ Οαἰοηὶξ υἱγίμδ ... δοῖ- 
ρίαάιμηι υἱγίμδ ... βαρϊὶοηέϊα Ζιαοἰλῦ. Ἰωᾶχὰρ. δὰ Ἠοῦ. Οα. ΠῚ, ὅ. 18. Μοηῖϊ δᾶ 
ΗΙΡΡ. 194. Μαίίμ, 8, 4380. 6. 

815. οἷς [Π6 τη55. δηᾶ οἹ 644. οὗ᾽ ῬοΥῦ5. Λᾶν, ρ. 199. ΒΙοιηῖ, δα Ασ. 1995. 

θα οαᾶ. τθος. ΟἿ. 976. οἵ᾽ αὐτοῖς τύχοι. 480. ΑἸΙ5ο ΕἸ. 209. οἷς ϑεὸς ὃ 
μέγας Ὀλύμπιος | ποίνιμα πάϑεα παϑεῖν πόροι. ΔΑ]. 850. Ζ5οι. Αρ; 1. ο.Ψ 
ἡλίῳ δ᾽ ἐπεύχομαι ... τοῖ᾽ ἐμοῦ τιμαόρους | ἐχϑροῖς φονεῦσι τοῖς ἐμοῖς 
τίνειν ὁμοῦ. 

810. αὐτοῖς] “7Τλοπιεοίυο5". Τιδῖ. “ἰροῖο᾽. ῬΟΡΥ: “μὲ ἱρεὶ ρῶπαβ ἱμαρέ. 
Οὗ, οπ 429, 1 οαὐπηοῦ ἃργθθ νυἱδ ΒΌΥΡΘΒ ἰπ ὑμίη]τίηρ αὐτοῖς Βιρογῆϊιοιϑβ, 
δα ουθη ϑρϑαχα. 

ἀντίποιν᾽ ἀντάποιν᾽ Β. Ἐ΄. 1,.. Μ. Ν. Τ΄ οοὐτ. Υ, γοπ. (16 58 116 ΘΥΤΟΥ 
τὰ Ετπα. Ηδζο. τὅ6.). ΟΥ̓, ΕἸ. ὅ92., ὙγμογῸ 811 {118 τιβϑ8. μῶν ἀντίποινα. 

ἀντίποιν᾽ ἐμοῦ παϑεῖν] ΤᾺ δα εν γοίγιϑιίϊοη ΓῸΥ τι δι [ΥΊη68. ΟΥ 
ΕΠ. 592. 8... Εππὰ. 258. ἀντίποιν᾽ ὡς τένῃς ματροφόνου δύας. Ῥοι5. 
482. Ἐπιν. Ηδγο. 188. ἀντίποινα δ᾽ ἐκτίνων τόλμα. Ἠδρο. 1014, λύμας 
ἀντίποιν᾽ ἐμᾶς. Βαῦ {π6 Θοιημοη τϑϑάϊηρ' οδῃ μα ρά ]γ γἱοά {Π6 βΘη88 
Ὑγ6 ΥΘΟ6ΌΪΓΘ, ΝΥ δἰκθῆϑια οοη]: οἷς ... δοῖέν ποϑ'᾽ αὕτως ἀντίποιν᾽ ἐμοὶ 
παϑεὶν (ἰ. 6. αὕτως ἐμοὺ “δια τοΐίλι γι6). Ωι., πάϑεα ταῦτ᾽ ἐμοὶ 
παϑεῖν, οὐ ποίνιμ᾽ οὐχ ἥσσω (ον οὐ μείω, ΟἹ ἐξ ἴσης, οΥὐ ἀντ᾽ ἐμοῦ) 
παϑεῖν. Οὐ ἀντίποινα μοι (οὐ δὴ) τένειν, Οἵ ἀντέίποιν᾽ ἄλγη τίνειν 

(ου παϑ' εἶν). 



2 ᾿ ΣΟΦΟΚΖΜΕΟΥΣ 

“᾿ 3 }] ὦ 3 , “᾿ 

ΧΟ. ξἕοικα καγὼ τοῖς ἀφιγμενοις ἴσα . 

ξένοις ἐποικτείρειν σε. Ποίαντος τέκνον. 
ΝΕ. ἐγὼ δὲ καὐτὸς τοῖσδε μαρτυρῶ λόγοις 

ὡς εἴσ᾽ ἀληϑεῖς. οἶδα γὰρ τυχὼν κακῶν 820 

817. ἔοικα κἀγὼ ...1 “1 ἰο0 856όηι ἐο ρίΐῃ ψοιῖι Θφιιαιί τοῖίδι ἐΠιοδ 6 δέν αηρον 5 
τολὸ λαυς ἰαπαθα ἠθν". Τῆθβθ ἀθϑιρηθαΙΥ διηθίριοιϑ ὑγοσβθ οὐ ὑπ ΟἸοστι5 
ΒΘθῦ ἴο ΘΟΩΥΘΥ 80 ἰηὐίτηδίϊοι ὑπαὺ ὑπο ὀοιηραβϑίοη νοι] 6. ἃ5. 110016 
Ρτοαποίϊνα οἵ δόΐιϑὶ ροοᾶ ἴο Ῥμι]οοίοίθθ, 85 πῶῦ 10 οΟΥΠΘΙ νιϑιίουα πα 
ἀἸθριανρᾶ (807.). γυμᾶθι οομηρατθα Οάγϑ5. χ᾽. 848. ἔοικα δέ τοι παραεί- 
δεῖν ὥστε ϑεῷ. 

τοῖς ἀφιγμένοις ... ξένοις] ῬΆΠ. 494. τοῖς ἱγμένοις: Ατἱδί. ἘΠ. 978. 
τοῖσι παροῦσι πᾶσιν καὶ τοῖς ἀφικνουμένοις. ἩἨδτγοῆ. 11. 178. τοῖσι 
ἀπικχνευμένοισι ἐς Αἴγυπτον. 

ἴσα] “ἰφιαϊψ". Τιαῦ. “ραγῖίξον. 
819. ἐγὼ δὲ καὐτὸς τοῖσδε μάρτυς ἐν λόγοις ἴΠ|6. 1255. γῈ]ρ:. ΒΡ. Ηφυπι. 

Πιηάᾶ. βομπ. ἐγὼ δέ γ᾽ αὐτὸς ... Βυγρεο5Β. ἐγὼ δὲ καὐτὸς τοῖσδε μάρτυς 
ὧν λόγοις θεηῃ. γῇ. ναμά. ἘζΉ. 601]. Βουρς. ρΥῸΡ. Νδιιοῖς. ομηρία. 
ΘχρΙἷπβ μάρτυς ἐν λόγοις “α τοἱϊηιο55 ἱπ {Π6 πιαίίογ' ΟΥ᾽ {πιῖ5 δέαξοηιοηιέ, ἐο ἐλὸ 
ἐγρμ ΟΓ τυλαὶ ΡΠ. μας γοϊαίοα". φι. ἐγὼ δὲ καὐτὸς τοῖσδε μαρτυρῶν 16- 
γοις. ΟΥ τοῖσδε μαρτυρῶ λόγοις | χώς ὦν Οὐ ἐγὼ δέ γ᾽ εἰμὶ τοῖσδε σοὶς 
(οΥ σου) μάρτυς λόγοις. ΟΥ ἐγὼ δέ γ᾽ αὖ σου (οΥ σοι) τοῖσδε μαρτυρῶ 
λόγοις. ΟΥ ἐγὼ δὲ μάρτυς εἰμὶ τοῖσδέ σου λόγοις (ον τοῖσι σοῖς λόγοις). 
Οὐ ἐγὼ δὲ μαρτυρῶ σου τοῖσδε τοῖς λόγοις. Οἵ ἐγὼ δὲ μαρτυρῶ γε τοῖσι 

σοῖς λόγοις. ΟΥ ἐγὼ δὲ τοῖσδε σοῖς λόγοις συμμαρτυρῶ. (ΟΓ, 488. ἕυμ- 
μαρτυρῶ σοι. ἘΠ. 1224. Απί. 846.) 

λόγοις Α. Β. Κ. ΑΙά. Τατη. λόγοις (ΘρΥ. ὧν ἃ τι. ρχ.) 1.. λόγῳ 1. 
820. ὡς εἴσ᾽ ἀληϑεῖς οἶδα συντυχὼν ... {π6 τη55.. Ομ. χώς εἴσ᾽ ἀλη- 

ϑεῖς ... ΟΥ̓ ὡς εἴσ᾽ ἀληϑεῖς" οἶδα γὰρ τυχὼν ... Οὐ οἶδα γοῦν τυχὼν ... 
ΟΥ ὡς εἴσ᾽ ἀληϑεὶς οἷδα νιν, τυχὼν... ΤῆθτΘ οδπ Β6 {{{|16 ἀοιιθί ἐπαῦ 
τυχὼν οὖ Ἰοαδ 15 τρί. ΟἿ οὐ (Βα. Ο. 1482. (Βα. ΚΝ. 6177. Αὐἱϑδύ, ῬῚ. 686. 

ἀληϑεῖς (εἶ ταλᾶβ ἔγοτη ἡ ἃ τὰ. ρ1.) 1. Ῥϑύδαρβ ὡς ἔστ᾽ ἀληϑὴς (ὁ 
λόγος). Οὗ οἡ 819. 

συντυχὼν (γὰρ τυχὼν οη.) κακῶν ἀνδρῶν ᾿Δτρειδῶν] “Παυΐηπρ ἤοιιπὰ 
(0 δ6) δα πιθπ ἐλα βοῆς οὐ". Αγειι εἰς." ΟἹ: οὐχ ἁπλῶς τυχών ἐκεῖνο 
γὰρ δοτικῇ συνταάσσεται᾿ ἀλλὰ σὺν σοὶ τυχὼν τῶν κακῶν (κ. τ. 3) Δτρειδῶν. 
σῇ (Ε4. Β. 611. σοῦ μὲν τυχὼν ἀγνῶτος, ἐν δὲ τοῖσδ᾽ ἴσος (αι. ἀγνώμονος, 
τούτων δ᾽ ἴσων). Αὐϊδί. ΡῚ]. 686. “σκληπιοὺῦ παιῶνος εὐμενοῦς τυχών͵ 
ΤῊ ρσϑηϊῖνο ἀθροπᾶθβ οα π6 ριοππθηΐ ἰᾶθα, οἵ τυχών (1. 4ᾳ. πειραϑ' είς). 
ΟΥ Αὐῖβι. ΡῚ. 346. μετρέου γὰρ ἀνδρὸς οὐκ ἐπέτυχες πώποτε. Βαϊ συν- 
τυγχάνειν ἘΒΊΘΙΠΠΥ ΘΟνΘΥΉΒ ἃ ἀαίνθ, ἃ5 Ὀ6]ονν 681. μοίρᾳ ... ἐχϑίονι συν- 
τυχόντα. Ἰηᾶορᾶ ΒΌΓΡΘΒ5 ἃΒ5θυ 8 γγἢ ρσοοα γΘᾶ 50} {π20 συντυχὼν κακῶν 
15. δα ατϑοῖς. Οὗ. (ΒΕ. Ὁ. 1482. ἐναισίου δὲ συντύχοιμι (τεδᾶ σου τύχοιμι). 
Βοῖονν 1388. καὶ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐντυχὼν ᾿᾿σκληπιδῶν (α ἀουθυἃ] ρ85- 
58,69). Ἡεγοᾶ. ΤΥ. 140. λελυμένης τῆς γεφύρης (λελυμένῃ τῇ γεφύρᾳ ὃ) 
ἐντυχόντες. ΤΟᾺΡ ὑπογυίου (Ετη. 1. 172.) οουγθοίβ: κακοῖν ἀνδροῖν ἄτρει- 
δαῖν τῇ τ᾽ Ὀδυσσέως βίᾳ. (ΡτοΡ. Μαβρυ.) Δπᾶ Εχέυταν: συντυχὼν κακοῖν] 
ἀνδροῖν ἐκείνοιν τῇ τ᾽ Ὀδυσσέως βίᾳ. δ ΚοῆθΙα οχρ]δῖηϑ: συντυχὼν 
(4. 6. τυχὼν σὺν σοὶ) κακῶν ἀνδρῶν “τρειδῶν. ΕῸΥ συντυχὼν Μοϊπηοῖεθ 

(οη (Εά. Ὁ. ρ. 8314.) οοπ] ούιγου προστυχὼν, 60]]. ὅδ2. προστυχόντι τῶν ἴσων. 



ΦΙΖΜΟΚΤΉΗΤΗΣ. , 73. 

αὐτῶν τ᾽ ᾿Δτρειδὼν τῆς τ᾽ Ὀδυσσέως βίας. 

ΦΙ. ἡ γάρ τι καὶ σὺ τοῖς πανωλέϑροις ἔχεις 
ἔγκλημ᾽ ᾿4τρείδαις, ὥστε ϑυμοῦσϑαι παϑών; 

ΝΕ. ϑυμὸν γένοιτο χειρὶ πληρῶσαί ποτε. 
“ 95 

ἵν᾽ αἱ Μυκῆναι γνοῖεν ἡ Σπάρτη ϑ᾽ ὅτι 825 

ΕἸ. 1455. ἐμοῦ κολαστοῦ προστυχὼν φύσεις φρένας, Τα Αἰνα:5 «πᾶ {Π1γ5- 
565 ΦΛ6. τηθηὐοποᾶ Τορθῦμου δραῖῃ 821. 406. 

821. ἀνδρῶν] αὐτῶν τ᾽ οοπ]. ΝΥ αἰκοῖ.. κακοῖς Ηδτί. Οα. δισσῶν οΥ 
δισσῶν τ᾽ (οἴ. 264. Α]. ὅ1. 947. 889.), οὐ αὐτῶν τ΄. ᾿ἀνδρῶν 15 ΟἸΘΑΥΥ ποί 
τϑασϊγοᾶ. Οἱ, (Πα. Τ᾿. 617, (Βα, Ο. 1482. Νού ἴο τηθηύϊομ 105 ΟΡ] οὐ οη 8} 16 
Ροϑιίίοι. 

822. ἔχεις ἔγκλημ᾽ ᾿“τρείδαις] 1. 6. ἐνεύλεῖς ΜΕΤ Α5 ὀργὴν 
ἔχειν τινὶ, μομφὴν, οἷα. 

828. ᾿ἀτρείδαις (αις οχ ἃ ὈΙοῦ οὗἨὨἁ ἔννο Ἰϑύθβι 8) [,. 
824, ϑυμῷ γένοιτο χεῖρα πληρῶσαι {Ππ6 τι88. Τ΄. δπᾶ ὅ61Π01. ϑυμὸν 

γένοιτο χειρὶ πληρῶσαι Βι. δηπι. Ὠ1πᾶ. Υαπα. ϑομη. Ἠδτνῦ. ΒΡκ. ΝΟ. 5614]. 
Δ Τρῃ. Τὶ 1869. (Οἷ, οχ (μα. Β. 824.) εἴ μοι γένοιτο χεῖρα πληρῶσαι 
θοῦν. δα Ομαυ. Ρ. 284. 8 ϊοῖς. δα ῬΊομη. 761. (6011. Ἐψαν. Ηθο. 885. εἴ μοι 
γένοιτο φϑόγγος ἐν βραχίοσι. ΕὟ. Ιπο. Χ. 1. εἴ μοι τὸ Νεστόρειον εὖ- 
γλωσσον μέλος ... δοίη ϑεός. Ἡ]ρρομᾶχ ἃρ. Ηδβρῃ. ρ. 16 εἴ μοι γένοιτο 
παρϑένος καλή τε καὶ | τέρεινα) ὁοη)]. Νάιοῖ. 8601: εἴϑε γένοιτό μοι 
ὠργισμένῳ ὄρμησις κατ᾽ αὐτῶν καὶ τὴν δύναμιν ἐνδείξασϑαι. ΟἹ. Τ' 
χεῖρα πρᾶξιν. ϑαιν: “μέϊπαπι οοπίϊπσαί πιαγιηὶ οαρίουο γα. Ιτὰ 1Ππρύγ8- 
ὑΐοη οὗ {Π6 ΟἹ τϑϑδαϊηρ' Τοῦρ (ἔπι. ΤΠ. 104. ΘΟΙΠΡΘΤΘ5 Αἴπθα, ΥἹ. ρ. 282. 
καὶ μετὰ ταῦτα πληρώσας καὶ τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα, ὅσον ἠδύνατο 
χωρῆσαι, ἐπέδωκεν αὐτοῖς. ῬδαΙπι. ΟΧΧΙΧ. 7. οὗ οὐκ ἐπλήρωσε τὴν 
χεῖρα, αὐτοῦ ὁ ϑερίζων. Είγιι. Μ. Ζ“ράγματα" τὰ τῶν χειρῶν πληρώματα. 
ΛΑἀᾶ Ευτ. Ηδτο. 371. πεύκαισιν ... χέρας πληροῦντες. Βιυῦ {ποῖ οδὴ Ὀ6 
1016 ἀουθὺ {πὲ ΒΙΌΠΟΙΚ 5 ΘΟ ΘΟ ΐοη 15 τἱριύ, νυμπᾶον οἰἴ6 5 ΡΙδαυ. ΒΗ 6ρ. . 
Ῥ. 4θὅ Α. εἴ πού τίς τῳ ϑυμοῖτο, ἐν τῷ τοιούτῳ πληρῶν τὸν ϑυμὸν ἧτ- 
τον ἂν ἐπὶ μείξους ἴοι στάσεις. ῬΙαΐ. Ἴ,γϑαπᾶ. 19. ϑυμοῦ δὲ μία πλήρω- 

σις, ἀπολέσϑαι τὸν ἀπεχϑανόμενον. Βυγροα 8445 ΡΙ]δῦ. Τιορρ', ΤΥ. Ρ. 717. 
ἀποπιμπλᾶσι τὸν ϑυμόν. ῬΠαο. ΥΙ. 68. ἀποπλῆσαι τῆς γνώμης (τῇ 
ῥώμη Βυγρ68, 6011. 1]. γ΄. 819) τὸ ϑυμούμενον. Ῥβθυᾶο- ϑιποβίῃ, Ρ. 1468. 
ὑργὴν ἀναπληρῶν. ΑΔ (Β4. Ο. 1778. πλήρη δ᾽ ἔχοντι ϑυμὸν ὧν χρήξοις. 
Απρ. 280. ὀργῆς .. . μεστῶσαι. Ἐπτ. ΗΙρρΡ. 1328. Κύπρις γὰρ ἤϑελ᾽ ὥστε 
γίγνεσϑαι τάδε,] πὐήθαῦσα ϑυμόν. Ἠετγοά. 11. 129. ἀποπιμπλάναι αὐτοῦ 
τὸν ϑυμόν. ΤΙγοορὮγ. 1118. πλήσει γέμοντα ϑυμὸν ἀγρίας χολῆς. Ζ568. 
ϑορύ. 688. ϑυμοπληϑὴς ... ἄτα. Μίτρ. Ζη. ΠΙ|. 5686. “απϊηιμηιψιιδ δα ρίε55ὲ 
“7μυαῦϑῖὶε 1 ειἰέγῖοῖς βαπιπιθῦ. ὃ. ἴῃ Τιϑῦϊ “δωρίογα οὐΐμνι δαηπριΐηθ ἱπϊηιϊοὶ" δα 
[Π6 πκ6. γακθϑῆβια {Ππ1πηκ5 οἰ ποὺ πιοᾶθ οἵ οχρυύθϑϑίοῃ 18 ΘαΌΘΠΥ οογγθοῦ, 
7ιϑὺ 8δ5 ἴῃ Τιαὐΐϊη νγ ἢμπᾶ “αὐ οαγῴαδα υϑηῖϊ5  (Ἰμποϑπ, Μ΄. 560.), ἀπ “ἄατγα 
οἰαδδίδιιδ αἰιδίγοο" (Ζπ. 1Π, 61.).. Ἠδ οομηρᾶύοβ Ονϊάᾶ. ΕἘρίὶϑι. ΧΧ, 88. “(ὐμηὶ 
δϑηθ 86 φιαηίμηιψιθ υοἱοὲ βαἰϊαυογῖξ γα. 

828. ἕν᾽ αἴ Μυκῆναι γνοῖεν] “ΤἼαί Ἡμψοοηπω παρ (πιρφἠ!) κηοιυ". ΒΙοτιηξ, 
(αὖ ϑϑδρί. 20.) νυοηρὶν οονγθοίβ ἕν᾽... γνῶσιν. ΤΠ ορύ., Ὀθόδιιβ8. οἵ [6 
ῬΥΘΟΘαΙηρ οη6 γένοιτο. ΟἿ. 961, ΕὟ. 193. γενοίμαν αἰετὸς ὑψιπέτας, | ὡς 
ἂν ποταϑείην (τοαᾶ ἀμποταϑείην) ... ἐπ᾽ οἶδμα λίμνας. ΑἸοχὶδ5 ἂρ. ΑἸ Ποπ. 
840. γενοίμην ἔγχελυς, ] ἵνα Καλλιμέδων ὁ κάραβος πρίαιτό με. 8680], 
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χὴ Σκῦρος ἀνδρῶν ἀλκίμων μήτηρ ἔφυ. 
ΦΙ. εὖ γ᾽, ὦ τέκνον᾽ τένος γὰρ ὧδ᾽ ἔχων μέγαν 

χόλον κατ᾽ αὐτῶν ἐγκαλῶν ἐλήλυϑας ;᾿ 
ΝΕ. ὦ παῖ Ποίαντος. ἐξερῶ, μόλις δ᾽ ἐρῶ, 

δ ῬΥΔΟΒ. 816: εἴϑε οὖρος καλὸς ἐπιπνεύσαι αὐτῇ ἀπιούσῃ, ἵνα μηκέτι 
αὐτὴν ἴδοιμι. Τὰ 500} ΡΑΒ58 68 ΒΟΥΘΥΟΥ ὅπως ἴδ ᾿ποῖθ ἔθη ΠΕῪ πιϑθᾶ. 
Ζ 5. μι. Ἐπιπα. 298. ἔλϑοι ... ὅπως γένοιτο τῶνδέ μοι λυτήριος. ΟἿ, οπ ΑἹ. 
1218. Τι, 9ῦὅ8. Τοῦτ. Ααν. Π, 2066. Μγόθηδθ 15 τῃθηϊοηθᾶ, 85 Ὀαδίηρ {Π6 
ὀδριΐα] οὐ Αρδιηθιη πο} 5 Κἰηράοιῃ, ὥραγία οὗ {πῶ οὗ Μοηδϊδαβ, 

826. ἀλκίμων] γενναίων Ε΄. ῬοΙΠδΡΒ ἃ 9055. 
μήτηρ} Νίτρ. δι. Π1|. 96. “4 πέϊφικαηι δα φιίγῖί6 πιαίνοηι". ὙΠ]. 162, «Κγίν- 

δϊιδ, ἰγιδῖφησηι χιθηὶ ηιαΐον' Αγὶοΐα ηιϊδὶξ.᾽ 

8217. τίνος γὰρ ...] γᾶν ὁπ τυλπαί ἀοοοιηΐ οἰ... ἩδρΥθ ἀρϑῖη γὰρ 15 
ΒΠΏΡΙΥ Ἰη οΥΤΟΡ αὔῖνο. ΟἿ οἡ (Βα. ΕΗ. 698. ἘῸΣ {6 ΒΘηῖνο. ἘΠ 161. τί 
δ᾽ ἔστιν ... ὅτου ] τοσήνδ᾽ εἰυγὴν ων ποιεῖς; 1808. κοὐκ ἔἐσϑ'᾽ ὅτου | ὀργὴν 
ἔχοις ἂν ... ΤύΊδΟΙ. 218. ὧν ἔχων χόλον. (Εἅ. ΕΒ. 698. ὅτου ποτὲ] μῆνιν 
τοσήνδε πράγματος στήσας ἔχεις. Ηδηπδηη ΟΧρΡ]ἴηβ τίνος χόλον “οικγι5 
γϑὶ ἱγαηι᾽. Οἷ, “61. 1089. 

ὧδε] α. εἰπέ. Οὐ ἕνεκα. ᾿ 
τὸν μέγαν χόλον] “Τηῖς φγοαΐ τυγαίμ". ἘΠ. 1710. ᾧ τὸν ὑπεραλγῆ χόλον 

νέμουσα. ΑἹ. 41, 144. 1149. τὴν πολλὴν βοήν. Τύ. 246. τὸν μέγαν χρό- 
νον. ΕἸ, 170. τὸν ὑπεραλγῆ χόλον. Ἐπιτ, Ατομ. ΕἾ, 86. πολλοὺς δ᾽ ὁ ϑυ- 
μὸς ὁ μέγας ὦλεσεν βροτῶν. υ. ὧδε πάμμεγαν. ΟΥἦ ὧδ᾽ ἔχων μέγαν. 

828, χόλον κατ΄ αὐτῶν ἐγκαλῶν ἴπ6 πι55. δᾶ νὰ]. ΟΥ, (Βα. Π, τ02. 
λέγ᾽, εἰ σαφῶς τὸ νεῖκος ἐγκαλῶν ἐρεῖς. ΕΠ. 718. ἐγκαλῶν μοι φόνους 
πατρῴους. ἩἨδΙδηη 88 05: “χόλον ἐγκαλεῖν (ἀ5 νεῖκος ἐγκαλεῖν (Βα. ἘΝ. 
102.) οϑὺ οα]ρθθ, απ τηονὶῦ ἴγϑπι, ϑοοιϑδγθ᾽". Τὴ 50η856. Μ011 [ἢθη ῬὈ6: 
“λογοίογα αγέ ἐμοῖς Θοπιο ὑϊαπεΐπρ ἐλοηὶ [Ὁ (ἐμ6 οαμδ ὁ} ἰμῖδ σγεαὲέ ὩΉΘΘΥ 
οἤ γοιιγ8" ΜΝ δΚοῆθΙα ο8]15 ἐγκαλῶν “πιεπαοεἰϑϑἴπια ἰοοἰϊο. ἘΒυγροβθ ρτο- 
ῬΟΒ65 ἐκβαλών. Θφα. χόλον κατ αὐτῶν ἐκχέων (ἰ. 6. “υθπῖϊηρ’ ΝΣ ΟΡ 
Εν, 6068. πολλὴν γλῶσσαν ἐκχέας μάτην. ῬΙυΐ. 5. 84. εἰς ἀναίσϑητον 
ἐκχέας ὀργὴν τοσαύτην. Αὐἱϑῦ, ΤῊ. 554. ὅσα γὰρ ἤδεις ἐξέχεας ἅπαντα.) 

Οὐ χόλον κατ᾽ αὐτῶν ἐξεμῶν ... (Ζ5οι. Ἐπ, 729. σύ τοι τάχ᾽ .-.. ἐμεῖς 
σὸν ἰὸν οὐδὲν ἐχϑροῖσιν βαρύν. ΝΙο0]. Μείπ. ΤΥ ὅ80. εἰς τὴν τροΤῊν 
καὶ σὺ τὴν χολὴν ἄφες. πῃ ΤοΙοπορ, ἑονισιθηι ἔγιατα θυοηιαηι ᾽.) Οὐ χόλον 
κατ᾽ αὐτῶν τόνδ᾽ ἔχων ... (ΤΥ. 269. ὧν ἔχων χόλον. Ῥι. 1809. ὀργὴν 
ἔχοις. Α]. 180. μομφὰν ἔχων. Ἡρτοᾶ. 1. 118. κρύπτων τόν οἵ ἐνείχεε 
[ἔλοτα φέρω) χόλον διὰ τὸ γεγονὸς δίο. οὐ ... ἐκπνέων. (Δοί. Δροδύ. ΙΧ. 
1. ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαϑητὰς οἷο. ὡἤΖβοι. Ῥγοιι. 870. 
τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναξέσει χόλον). ον χόλον ποτ᾽ ἴσχων ἐγκαλῶν. ὦ ΘΓ 
τίνος γὰρ ὧδ᾽ ἔχων μέγαν [ χόλον κατ᾽ αὐτῶν (ον ποτ᾽ αὐτοῖς) ἐγκαλῶν Ἢ 
οΥ τίνος γὰρ ἕνεκα τὸν μέγαν | χόλον κατ᾽ αὐτῶν ἐκχέων «. Οὗ τίνος 
δὲ τὸν μέγαν χόλον ] ἔχων .. ἘΝῚ χόλον ρΘΥΠ8Ρ5 ψόγον “δίαμιθ, δαιιδ6 οὐ 
διαηιθ᾽. ΟΡβϑῦύνθ {Π6 ἐριΝ ἐγκαλεῖν τι κατά τινος ἴογ ἐγκαλεῖν τί 
τινι (ΕἸ. 7718,), 78 48 ἐγγελᾶν κατά τινος ((Π4. Ο, 1889, Α1]. 969.) ἔογ ἐγ- 
γελᾶν τινι (ΕἸ. 2171.). 

329. ἐξερῶ, μόλις δ᾽ ἐρῶ] ὅ0 Οἷο. 6 ἥπ. Ψ. 1. “176 φιδάδηι ... 8δρεοῖος 
φιράαηι οσοπιπιουϊί, ἱπαηῖδ δοϊϊοοί, 566] σοπιπιουΐέ ἐαηιθη}. 



ΦΙΔΟΚΤΉΤΗΣ. ; τὸ 

ἅγωγ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξελωβήϑην μολών. 380 
ἐπεὶ γὰρ ἔσχε μοῖρ᾽ ᾿Δχιλλέα ϑανεῖν, 

ΦΙ. οἴμοι" φράσῃς μοι μὴ πέρα. πρὶν ἂν μάϑω 
πρῶτον τόδ᾽, εἰ τέϑνηχ᾽ ὁ Πηλέως γόνος. 

ΝΕ. τέϑνηκεν. ἀνδρὸς οὐδενὸς, ϑεοῦ δ᾽ ὕπο. 
τοξευτὸς. ὡς λέγουσιν. ἐκ Φοίβου δαμείς. 8385 

μόλις δ᾽ ἐρῶ] ΟΊ, Τ: ὑπὸ τῆς ὀργῆς. ῬεΥπαρ5 μόλις δ᾽ ὅμως. ΟΥ 
μόλις ἐρῶ μὲν, ἀλλ᾽ ἐρῶ (ου ὄμως). 

880. ἄγωγ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν “}.} ἘΡΡ ΟΝ [ αἱ ἰοαδί (7 ον χω] »ανγ) οἰ. Βυΐ 

[π6 διηρμδύϊο γε ἄοθβ ποῦ β5θθπι ΨΘΥΥ 5π1{8016 που. Οα. ἀγὼ πρὸς (61. ὑπὸ) 
αὐτῶν. ΟΥ, οῃ Τι. 1160. ΟΥ ἁγὼ ᾿ξ ᾿ἀτρειδῶν ἐξελωβήϑην διπλῶν. 

ἐξελωβήϑην]} “ας ἱπ7ιω"οα". 8.0. ΑἹ]. 217. ἀπελωβήϑη. ᾿ 
μολών] “Οη πῃ αγγίυαϊι". ΜΥυαπᾶ: «φμμη 600 Τγο)απὶ υδηΐδϑοηι". Βα 

510 δ Θ]Π10856, Βιγρο5 τὴν γθῶθοὺη ΟὈΒΘΥν 65, 15. ῬΘΥ ΘΟ ᾿ηϑα τη 551016; 
ἐποιρῊ Πα οἰἶδυβ πὸ βο[υίίου. οὐ {16 αἰ Πα]. φα. ἃ τῶνδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν 
ἐξελωβήϑην ἐγὼ ,(οΥ κακά). Οὐ ἅπαϑον ὑπ᾽ αὐτῶν καἀξελωβήϑην ἐγὼ 
(οΥ καχα). Οὐ ἄγωγ᾽ ᾿Δἀτρειδῶν ἐξελωβήϑην ὕπο. ΟΥ ἁγὼ ᾿ξ 'άρτ. ... 
διπλῶν. 

591. ἐπεὶ γάρ] ΤΗ6 γὰρ ἰ5. ΠΕΙῸ οχρι!!οαίῖνθ. ΟἿ. ου (Βᾶ. Εὰ, 124]. 
ἔσχε μοῖρ ᾿Δχιλλέα ϑανεῖν] ΟἿ, 1117. πότμος σε δαιμόνων ἔσχ᾽. (ΕΒ. 

ΝΒ. 118. ὡς αὐτὸν ἤξοι ( (ἕξοι Ὁ) μοῖρα πρὸς παίδων ϑανεῖν. ΒῪ. 518, τοὺς 
δὲ δουλείας ξυγὸν ἔσχεν ἀνάγκας. οπι. Οἄ. ρ΄. 336. 4ργον δ᾽ αὖ κατὰ 
μοῖρ᾽ ἔλαβεν μέλανος ϑανάτοιο. Α]. ὅ16 ἢ, Ἐπτε. Ηθο. δ. ἐπεὶ Φρυγῶν πό- 
λιν [ κένδυνος ἔσχε δορὶ πεσεῖν ᾿Ελληνικῷ. Ὑ76 ἢμᾶ αἴ5ο μοῖραν ἔχειν, 
Ἐπιγ. ΗΡΡ. 988. 1486. 

δανεῖν] παϑεῖν Μ. ὙΥΏΙΟΙ Βιτρο5 δἀορίβ, θθοϑιβθ οὗ ὑπ6 βϑιιθβθαπθηΐ 
εἰ τέϑνηκε. ΤὴΘ 5ρϑθοῖ οἵ Νβϑορίοϊθπηιβ 15. Που6 δι θ 10 ᾿πδουυτιρθα ὈΥῪ 

{Π6 γϑμθιηθηΐ δα ᾿πηρα θηΐ Ῥμιηοοίοίθ. Οὐ. αὐτὰ. Β.. 528. 
392. φράσῃς μοι μὴ πέρα] ῆΥε τ, 1 τϑααῖνθά, ΘΕΒΙΪΥ ἐγ Ο56, 

πέρα μοι μὴ φράσῃς. Βαΐ οἵ. 668. ὡς λίπω μή τῳ λαβεῖν (μου ἴοο γγ8 
τηῖϊριύ ἴγδηδΡΟ86; ὡς λαβεῖν μή τῷ λίπω). «μα. Οἱ. 1181. τρέσητε μηδέν. 
1868. εἰ δ᾽ ἐξέφυσα τάσδε μὴ ᾿μαυτῷ τροφούς. Επτ, Ηδθο. 857. σύνισϑι 
᾿ συνδράσης δὲ μή. Αὐἱϑὺ, Ῥδῃ, 1417. ἕν᾽ ἔλϑης μὴ μάτην. Ῥδο. 672, 

ἔσπευδεν εἶναι μὴ μάχας. , 
πέρα] “Γιρέλον". ΟἹ. Τ': περαιτέρω. τ: 
ΟΡ 5. εὐ Ἃ. ΑἸ ΒΥ: Βα ΒΒ ΥρῚς. -. ἢ ἘΠ αν Πρ: 

δε. Ὀ:1πᾶ, ,υπά. ϑομη, Ἡδγῦ. γέ. ΟΠ δὴ ᾿ηὐουγορδίϊομ τηϑυκϑα 
αἴτον γόνος.) ἡ Ετῇ, ΟἹ. Τ: ὦὧρα. Βαΐ εἰ “Ἰολοίμον 5. τπιπαουθύθα!Υ {πὸ {τὰ 
γϑδαϊηρ, ΟἿ, 414. τοῦτον οἶσϑ᾽ εἰ ξῶν κυρεῖ; (Βᾶ, Ο. 1688. οἰο, ὙΠ ὄνγο 
ῬδΥ 1016 5 εἰ ἀτιὰ ἢ ἃτὲ οὔδοῃη οοῃίουπαρα ἴῃ {Ππ6 πη85. ΟἿ, οχ ΕἸ. 407. 1171. 
Ἢ ὀδϑηποῦ ΡῈ ἀοίομθα ὃν (4. ἘΠ. 948. πῶς εἶπας; ἤ τέϑνηκε Πόλυβος, 

ὦ γέρον; ἃ5 Ὀϊπάογῇ ᾿πη 68 θά. ΤΠ 
884, Οοηποοῦ τέϑνηκεν ὑπ᾽ ἀνδρὸς οὐδενός ... ΟΥἮἨ, Τὺ, 1160. (Βά. 

Η. 949. πρὸς τῆς τύχης ὄλωλεν οὐδὲ τοῦδ᾽ ὕπο. ϑοιιθ (85 Βε. Βουρὶς. 
Νδθοῖς. ὅ' νυ ἢ.) ΥΟΠΡΊΥ οοπποθοῦ ϑεοῦ δ᾽ ὕπο τοξευτός. 

οὐδενός] οὐ δαμεὶς οοπ]. ΒΌΓρ65. 
88ὅ. τοξευτὸς ... δαμείς] 1. 6. τόξοις δαμεὶς, “Κἰϊοα ὃψ Ῥϑοΐηρ 5}οῖ᾽. 

50. οχρίδῖη ομηθία. οἷο, Βαγρθ5. ὉΠ ηΚ5 5.0 ἢ; ἃ γορϑυϊιοπ ᾿παθίθη 1 016, ἀηα 
ὀΟπθιημ5 ὑΠ|6 Ἰ1η6 ἃ 5 Βρασοαβ. Οιι. τόξοισιν ... δαμείς. ΟἿ, σοι, 1], ὡ΄. 168. 
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ΦΙ. ἀλλ᾽ εὐγενὴς μὲν ὁ χτανών τε χὠ ϑανῶν. 

ἀμηχανῶ δὲ πότερον ; ὦ τέχνον ; τὸ σὸν 
πάϑημ᾽ ἐλέγχω πρῶτον, ἢ κεῖνον στένω. 

ΝΕ. οἶμαι μὲν ἀρκεῖν σοί γε καὶ τὰ σ᾽, ὦ τάλας, 
ἀλγήμαϑ'. ὥστε μὴ τὰ τῶν πέλας στένειν. 840 

ΦΙ. ὀρϑῶς ἔλεξας. τοιγαροῦν τὸ σὸν φράσον 
αὖϑις πάλιν μοι πρᾶγμ᾽, ὅπως ἔς σ᾽ ὕβρισαν. 

ὃν τ᾽ ἀργυρότοξος ᾿ἡπόλλων | οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέ- 
πεφνεν. 

ὡς λέγουσιν] ΤΙ5 15 αἀἀοα Ὀθοδιιθθ, ΔΙ ΠΟῸαρ {πὸ ἀυγονν τγᾶβ ϑοῦμ Πν 
5πού Ὀγ Ῥδυῖβ, ἌροἹο ννὰβ βδϊἃ ἴο πᾶν αϊγθοίθα 105. ὁοιγβα, γίγρ. Δ η. 
ΥΙ. ὅ6. “Φιωῦο, } δϑαγάαπα φιιΐὶ Ραγἱαϊς αἰγοιωίὶ ἐδία πιαμιδφιθ [ σογριιδ ἵπ “α- 
οἱάωο". ΟὐΟμβθατ ΠΥ {Π6 ροοθίβ οἰῦπου ἤϑηθ θοΐῃ Τοροίμου ἃ5. 0Π6 5] ΎΘΥΒ 
οὗ ΑΘ.11Π165, 85 ἴῃ 1]. χ΄. 868. ὅτε κέν σὲ Πάρις καὶ Φοῖβος ᾿Δπόλλων | 
ἐσθλὸν ἐύντ᾽ ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν, ΟΥ̓ϑοΙηΘ 65 Ραυὶδ δπ 
ΒΟΙΠΘ 65 ΑΡΟ]]Ο, ἃ5. Ηομῃι. 1], φ΄, 2718, δπᾶ “ἜΒΘΒΣ 8 ἴῃ ῬΙαΙ. Κϑρ. Π. 
388 Β, ψμογο ΤΠ θυ 15 Θοπιρ] ἴῃ; Φοῖβός ἐστιν ὁ κτανὼν | τὸν παῖδα τὸν 
ἐμόν. δολπ. ΑΡΟ]]Ο ΟἿΪ]Υ ἰβ5 τηθηὐομρᾶ 1], φ΄. 278. 

δαμείς] ΤῊΘ Βοῖβα Χϑηΐμαβ βᾶγ5 [0 ΑΟΘΠ1Π65 Π. τ΄, 416. ἀλλὰ σοὶ 
αὐτῷ | μόρσιμόν ἐστι ϑεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι. 

386. ἀλλ᾽ εὐγενὴς μὲν ... ἀμηχανῶ δὲ ...1 ΟἿ, 557. ἀλλ᾽ ἡ χάρις μὲν 
ἕν φράσον δ᾽... Α]. 1400. ἀλλ᾽ ἤϑελον μέν" εἰ δὲ μή ᾿᾽στί σοι φίλον, εἴο. 

εὐγενής] “ΔΝοῦϊο᾽ 6101: εὐγενής. ἀντὶ τοῦ ἀνδρεῖος. ΤΠ οριποὲ 
ὀουύδ! ἢν βθϑιὴβ Π1{{16 σαϊδοα ἴο ἃ ἀοιῖγ. ΕΒῸΣ δὴ δοοοιηΐ οὗ οὐ ὃ. 8]]πϑῖ οι 
ἴο {π6 ἄθδί οὗ ΑΘΠ1Π65 γα 816 τϑίθυγθα [οὸ Ποηι. 1]. φ΄. 3718. χ΄. 859. 
ω΄. 188. Ὑίγρ. ΖΞ. ΥἹ. ὅ6. Ονϊᾶ. Μοί. ΧΙ. 600. ΧΠΙῚ. 168. Ἡγρίη. 
ἘΔΡ0. 101. 

8387. Επιν, Ηρτο, 1878, ἀμηχανῶ πότερ᾽ ἔχω τάδ᾽ ἢ μεϑῶ. 
8388, τὸ σὸν παάϑημ᾽ “Ἡϊλαὲ γοῖι βμ} ογοα" αὖ [π πϑηάβ οὐ ὑπὸ Δὐίνῖᾶδ. 

1 5που]α ργοΐου τὰ σὰ [| πάϑη ᾿ξελέγχω. 
ἐλέγχω] “δλοιια δηφιίνο αϑοιί". ὅ6801: κρένω, ἐρωτῶ. Χοι. ΑπδΡ. ΠῚ. 

ὅ. 14. ἤλεγχον τὴν κύκλῳ πᾶσαν χώραν, τίς ἕκάστη εἴη. 
πρῶτον] 1 5ποι4 ργϑίθι πρότερον. ΤΊ θ56 ὕνγο ὑγουᾶθ δ16 οὔνθῃ ἱπίθυ- 

ΘΗ ΘΗρΡΘα [ἢ ΠΊ585. 
ἢ) κεῖνον) Οιι. ἢ ̓ κεῖνον. ΟἿἉ, οὐ ΕἸ. 1851, Α]. 1808, 
389. οἶμαι μὲν ἀρκεῖν ...1 φα. οἶμαι μὲν, ἀρκεῖ... ΟἿ, Επν. ΗΕ]. 988. 

50 γγ6 ἢμπα δοκῶ μὲν, οἰ τ το 4. 1 995: ΕΠΟΟΘΙΣ Αὐ δύ, Ῥϑο. 41. 
ἀρκεῖν ... καὶ τὰ 6} [Καὶ 15. οἵθη δαᾶρα Ῥϑίογθ ἀρκεῖν, πᾶ ἵκανός. 

ΟΕ, Οῃ ΤΎΔΟΗ. 1216. ἀλλ᾽ ἀρκέσει καὶ ταῦτα. Χροη. Δῃ, ΥἹΙ. 4. 24, ἵκα- 
νὴν νομίζω καὶ νῦν δίκην ἔχειν. Σὰ 15. οἸ]464 Ῥοΐέογα ὧ' Ἰοπρ' 50118}16 8180 
(Ε4. Β. 405: Ῥοΐογθ 8. 5ῃογῦ ομϑ ΕἸ. 1499, Ἐπιν. δ]. ὅ86. ἘΠ. 278, ΟΕ, ΕἸπη5]. 

δα (Εἅ. Ν᾿ 829. 

840, ὥστε μὴ ... στένει» «Ἡιοιε ἰαριθτἔΐηρ ἐλοδὲ ΟΓ οἰλεγ58᾽. 
τὰ τῶν πέλας] 59, ἀλγήματα. ΑἾἿ. 1151. τὰ τῶν πέλας κακά, ΕἸ. δδά: 

ΕἼΤΗΒΙ], δα Μρά, 88. 
841. τὸ σὸν ... πρᾶγμ᾽] “Τοιω; ηιΐδβογέμηο οὐ ἐγοιμδίε᾽. ΟἿ, 888, Ἐπδυ {Π15 

5686 οἵ πρᾶγμα μὰ Τύ, 878. Α]. 814, ὅο πρᾶξις Α]. 1790. 792. Απύ. 1808. 
842, αὖϑις πάλιν] “ΑΙφαΐπ α βδοοηά ἐΐπιο᾽. Ἠθϑ μ8ᾷ αἰτεδᾶγ Ῥθριιη 5 



ΦΙΖΟΚΤΉΤΗΣ. { 

ΝΕ. ἦλϑόν με νηὶ ποικιλοστόλῳ μέτα 
δῖός τ᾽ Ὀδυσσεὺς χὠ τροφεὺς τοὐμοῦ πατρὸς, 

ῃδγγεαῦϊνα 3852 ἢ, Ρυύ μεα Ῥθθὴ τπηἰουυιρίθα ΡΥ ῬὨΙοοίοίθθ.Ό ΒΌΥΡΘβ. τηῖ8- 
πηϊογϑίδ 5. 6π6 ρ855866. ᾿ 

ἱνον ΟἿᾺ Β. 
ὅτῳ σ᾽ ἐνύβρισαν] ὅπως ἐν ὕβρισαν Ἐ, φα. ὅτῳ ᾿ς σ᾽ ἐνύβρισαν (οΥ 

ἐφύβρισαν). γε ἅμα ἐνυβρίξειν ΟΡ ἐφυβρίξειν.- τινὶ θᾶ ἔς τινα, Ὀαί 
ΔΤ] ἐνυβρίξειν τινά.) ΟΥ ὅπως σ᾽ ἐφύβρισαν. ΟΥ ὅπως ἔς σ᾽ ὕβρισαν. 
ΟΥ ὅ τι σε καϑύβρισαν. ΟΥ ὅπως σέ γ᾽ ὕβρισαν. ΟΥ πρᾶγμα καϑ' ὅ 
τι σ᾽ ὕβρισαν (. 6. ἴῃ τολαί πιαΐξίον οἷἴς.). δε {ππ5 σοί τὰ οὗ {μ6 γδῦπου 
βίσϑηθ᾽9 ΘΧΡΥΘΒΒ10Ὶ, τὸ σὸν πρᾶγμα. ΟΥ. αν, Ηδοῃ. 9406. ἐκεῖνος εἶ σὺ ... 
ὃς ... ἐμὸν | παῖδ᾽ ἠξίωσας, ὦ πανοῦργ᾽ : “ἐφυβρίσαι: Ι τί γὰρ σὺ κεῖνον 
οὐκ ἔτλης καϑυβρίσαι; Ῥποη, 1608. μὴ ᾿᾽φυβρίξεσθϑαι νεκρούς (4α. μὴ 
᾿ς νεκροὺς ἐφυβρίσαι). “Ὅτῳ οδπποῦ, 1 ἐπΐηϊς, θ6 τἱρμί, 

848. ἦλϑόν με ... μέτα] τ: μετῆλϑόν με, “ΘαΉΙ6 αΠ Εν ἤι6, Θαπιε ἰ0 
ἤδίολ πιο᾿. Ἐπιν. ΑΙο. 46. δάμαρτ᾽ ἀμείψας, ἣν σὺ νῦν ἥκεις μέτα. ΗΘο. 
ὅ00. ᾿Δἡγαμέμνονος πέμψαντος, ὦ γύναι, μέτα. 809. ἥκω μεταστείχων σξ. 

512. μετῆλϑες ἡμᾶς. Ἤσιι. 1]. ν΄. 864. ὅς δὰ νέον πολέμοιο μετὰ κλέος εἰλη- 
λούϑει. ξ΄. 280. Υ. Ά416Κ. δὰ Ῥποι. 1827. Νϑαοῖκ ἩΘΘΑ]ΘΒΒΙΥ οοηΐ: μετήλυϑόν 
μεν. π. Βυγρθθ. ΘΟΙΏΡΔΙΘΒ 168 ἀθβουιρίϊοι σίνθη ἴῃ Ἠοιηοῦ, θα, ξ΄. 288. 
δὴ τότε Φοίνιξ ἦλϑεν ἀνὴρ ἀπατήλια εἰδὼς, Τρώκτης 8, ὃς δὴ πολλὰ 

κχαχ᾽ ἀνϑρώποισιν ἐώργει, ] ὃς μ᾽ ἄγε παρπεπιϑὼν ἥσιν φρεσὶν, ὄφρ᾽ 
ἵκόμεσϑα. 

ποικιλοστόλῳ Β. Κ΄. Τ΄. οἷο, ποικιλοστόλῳ (... στόμῳ ρτ1.) 1,. ποικιλο- 
στόμῳ Α. οοη]. ΒοΙΡΚ. πολυκληΐστω ἨδΔη]. Τυιϑηβὶαίθ: “λ ἐΐβ ρύοιυ οὗ 
αϊἴυογ8 οοἴοιγ5᾽. ὙΠ6 στόλος οὗ ἃ 5110 νγὰ8 {π6 “δοαϊ᾽ (ἔμβολος οΥ ἔμβολον), 
ΟΥ̓́ΙΠΟΥΘ ΘΟΙΓΘΟΙΥ ϑρθαϊκίηρ' ὑπ “ομέ-ὐαΐον" (β6Π01], ΑΡΟ]]. ΒΒ". 1. 1089. τὸ 
ἀκροστόλιον ἐπὶ τοῦ στόλου. στόλος δὲ λέγεται τὸ ἐξέχον ἀπὸ τῆς πτύ- 
χης καὶ διῆκον ἄχρι τῆς πρώρας ξύλον). ΖΒ... Ῥεῖβ. 414. εὐθὺς δὲ 
ναῦς ἐν νηὶ χαλκήρη στόλον ἔπαισεν. ὙΈΠΘΥΘ 566 ΒΙοιμέ, ἴῃ 6]ο055. Ἐπιβίδ- 

᾿ ἴὰ5 (Ρ. 810, 41.) Ἔχρδίηβ ποικιλόστολος 5ΙΠΠΡΙΥ ἴῃ {πὸ β5θη86 οἵ “υαγίε- 
φαϊοα τυἱζμ πιαην οοἴοιν 5). 8.0. 4150 Βανῥίτηδη, γγο δοιαρδγθβ εὔστολος ναῦς 
θη ἱπδίγιοία παυΐς (810). Μιυβργανθ βγη ρ ΘΙ ΘΧΡ δῖ Π5: “πιϊαέϊδ δα μείγ αφιδ 
φοηίο παιίέϊ5᾽. (. ποικιλοστόμῳ, “οἷξδ ἃ υαγϊεφαΐοα ΓγῬοπέ ΟΥ̓́ΡΥοιυ. Πγ8- 
565 Θοπαπδ 85 ἔγοῖνθ νῆες μιλτοπάρῃοι, 1]. β΄. 681. Ηοτοά. ΠΙ. ὅ8. τὸ δὲ 
παλαιὸν ἅπασαι αἵ νέες ἦσαν μιλτηλιφέες. ΟἿ, 1]. ο΄. 698. νεὸς κυανο- 
πρώροιο. Ονϊᾷ, Μοί. ΥἹ. 511, μέ δοηιεῖ ἱπιροδίία 6πέ ριοίω ῬΑίϊοηιεῖα οαγίπω. 
Βαυρθβδ᾽ το νϑπηίθα οιηθπηαδίϊοη, {Π6 ΡΊΟΥΥ οἵ ρυθβϑυύυϊηρ ψ 1Ὸ ἢ Πουγονον 
1.6 18 ριδραγοᾶ ἴο ρίνε ἴο Ηδβγομίιβ, ποικιλόστερνος (οΧρ]οϊπϑᾶ θγῪ Ηδ- 
ΒΥΟΏ, ποικιλόβουλος, ἱ. 4ᾳ. ποικιλόφρων, ποικιλομήτης, ἃ5 ἴῃ Ἠομηθι, 
Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην), ΔρρΘαγβ 0 τὴ8 ΠΏΡΥΟΡΔΌ16, ᾿Γ ΟΥ̓ οΝ 
δοοσοιηΐ οὗ π6 ροϑιίοη οὗ π6 οορυ αν τε. ϑυθ ὕΠπ6γ6 ΔΗΥ͂ ΔΟΙΠΟΥΪΥ ΊῸΣ 
10, ψγ6 τηῖρς πᾶνο δοοθρίθα 510} ἃ γϑϑϊηρ' ε5 ὑπῖ5: ἦλϑόν μὲ φῶτες ποι- 
πὐϑρεεούδι (ον ποικιλόστομοι) μέτα. 

844, δῖός τ᾿ Ὀδυσσεύς] Υ ΔΙοΙκοπ 675 ὁρηζθοίαχα, ΘΙ Υϑορα θγῪ ΒΈΓΡ'Θ5, 
δόλιός τ᾽ (νυϊζίθ ΘΟ οῖβο  ΡΟΥ 05 δτιός τ ᾽ ΔΡΡΘδυΒ ποῦ ᾿παριοῦ 16: ἴον 
10 560 ηὴ5 βίγδηρ {πᾶ Νορίοϊθιηῖιβ 5Π οι] ἃ Θρθ ας ὕπιι ΠΟΠΟΌΔΡΙΥ οὗ δὶ5 
ΔΑνΟΥΒΑΥΥ {Π|γ5865, Θϑρθο δ! ]ν αἰΐου πανίηρ' θθοη ἰπϑίγιοίθα ἴο 58. οἵ ᾿ιΐηὶ 
ἔσχατ᾽ ἐσχάτων κακά (60ὅ.).. Βαξ ἴῃ {πὶ8 ον ροϑὲ {Ὸ]1ονν8 Ηοιηθυ, ψ 10 
δὐγιθυῦοβ τὸ Πἰθ. ΠοΥῸΘ 5. ΠΟΠΟΙ 016. δορὶ ποῖβ ουθὴ ἴῃ {π6 τποὰτῆ οἱ {θῖν 
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λέγοντες. εἴτ᾽ ἀληϑὲς εἴτ᾽ [ ἄρ᾽ [οὖν μάτην... 84 
ὡς οὐ ϑέμις γίγνοιτ᾽, ἐπεὶ κατέφϑιτο 
πατὴρ ἐμὸς, τὰ Πέρφγαμ᾽ ἄλλον ἢ “ ἑλεῖν. Ἂ 

ταῦτ᾽ . ὦ ξέν᾽, οὕτως ἐννέποντες οὐ πολὺν 

ΟΡΡοποπίβ.  ῬΥΟΡΆΡΙΥ ἴοο {πὸ δρινποὺ δὲος ΠΥ ποὺ ΘΟΠΥΘΥ ΘΩΥ ἰᾶθα οὗ : 
ΡΓαῖβθ, θὰ βηρΙν ὑπαῦ οὗ τουδὶ αἰρπῖίγ. ΟἿ, 1]. α΄. 146. ἡ Αἴας, ἢ ̓ 1δο- 
μενεὺς, ἢ δῖος Ὀδυσσεύς. Τὰ 1Κ Ἰηϑῆηον ἹΠΎΒ565 15. ΟΠ] ποῦ 170- 
πιογῖοο" πολύτλας Α]. 906. ϑοπποιᾷ. {π|η]τ5 ὅπ δχρχθϑβϑίοιι ᾿χοηΐοδὶ. 

τροφεὺς Α. Β. Κ. 1,. Α1Ι4. Τατῃ. τροφὸς Ἐ. Τ΄. ἨΔ]. ΤΠ. τηδγΡ', 
᾿ τροφεὺς (γο. τροφὸς) Ἐ, Τροφὸς [5 ΙΩΒ θη ηΐηθ, Οἷ, οα ἘΠ. 1147. 

ἘΠὼῪ. Ηδρτγο. 48. τροφὸν (τροφέα ἘΠ]τ5].) τέκνων οἰκουρόν. Ν. φυδυ. ἄδν: Ὁ 
ΥΠ. 447. Ῥμοωηῖχ 15 τηθϑηΐ, “ΕῸΥ {Π6 οομποχίοι θούνγθοι ῬΠμοωπὶχ απ 
ΔΟΒΙ]165 566 1]. ε΄. 481 ἢ. ΟΥ̓ δδ2 ἢ, βοόρβοοῖοβ ποῖ δάορίοα [Π6 5[ουυ οἵ 
ἴπ6 Ἐρὶο ᾿λλήνξι ἐμαὶ Νϑορίοίβθιηιιβ νγὰϑ Ὀσουρηῦ ἴτοιη ὥὅουτοϑ Ὁ ὕΠΎΒΒΘΒ 
αὐ ῬΗοπῖχ.᾽ ϑολη. Δοροτάϊηρ' ὅο Οἴμοι Β, ὕΠ8 Ῥθυύβοῃβ βδηῦ ἴο [ϑίοῃ Νϑορί. 
γγοΥ ἴΠγβ8θ5 δηα ῬΙοπαρα68. 

845. εἴτ᾽ ἄρ᾽ οὖν μάτην], Ὃν ἀξ πιαν δ ἐαϊξεῖν᾽. Μαεϊίμεθὶ δμα Βασροθ. 
υυνΣιὐποτιΐ ΣΘΘβΌΩ Ομ θοῦ ἴο εἴτ᾽ ἄρ᾽ οὖν. ΤῈ6 Ἰαύθυ ρῦν οομιρᾶγοβ Ρ]δί. 
ΑΡΟΙΪ. 8. 28. εἴτ οὖν ἀληϑὲς εἴτ᾽ οὖν ψεῦδος. - 

μάτην] “αϊξεῖψ᾽. ἘΠ. 68. λόγῳ μάτην ϑνήσκοντας. 642. ματαίαν 
βάξιν ... ([ὰ {αϊδε γερονγέ᾽). 1298. ΤῊ οοπίγαβυ θϑύνγθοη ἀληϑὲς πᾷ μά- 
την (δῃ αἀϊοοῖῖνο δὰ 8 δᾶάνου Ὁ) 15. ΟΡβϑύναθ]θ. ὅο Ἐπ. Ιου. 21ῦ. τί δὴ 
τόδ᾽; ἀρ᾽ ἀληϑὲς ἢ μάτην λέγεις (γ]ρ. λόγος); Ιἥατην ἀρρθδΐβ ἴο Ὀ6. 
τι568 ἰμβιθδα οἵ μάταιος 4150 αα. Ο. 1401. 1568. : 

846. ὡς. ..ἕ ἑλεῖν} Οἱ, 61 ἢ 610. κῖρς ἃν 
γίγνουτ᾽ ἂς ΒΟ 1 Ἔν: γένοιτ᾽ αν]. ΑἸά. γένοιτ᾽ Ταγα, ΟἿ, οα 110. 
841. τὰ Πέργαμ᾽} Ῥαῤ ΔΌΒΟΙαοΙν ἴον τὰ Τροίας Πέργαμα (88. 611.), 

5 ἴῃ 1884. Ηοχιθυ 68115 π6 οἰΐθθ] οἵ ΤΥ ἢ Πέργαμος. Ὑίχρ. «παι. 11. 
δῦ. “Τρολαηι ἱποθηβαηι δὲ ργοίαρδα υἱαοηπίεπι 1 Πεγφαπιαῦ. ὅδ11. “ υεγϑα οὗ : 
Ῥεγφαπια"ῦ. 1Π. 86. “ϑογυα αἰέεγα Τγο)ω | Ῥεγφαπιαῦ. 

ἢ μ᾽ νυϊρ. ἢ μ᾽ 1,. γα. ἠ μ᾽ 1,..ὄ βεὲ6. ἡ μ᾽ Ἐπ, στα, οἷο. 
848, οὕτως] Ωι. ἄνδρες. Βυχροθ ρύοροβθβ εἰς ὠτ᾽ (ἢ). 
οὐ πολὺν χρόνον μ᾽ ἐπέσχον μή μὲ ναυστολεῖν ταχὺ νυ]ρ. 1. 6. “Του 

αἀἰά ποί ἰοηρ αοίαϊη 6 ἤγοηι δοίης οί φμίολιψ’ ; ὑπιοῖν ϑιρυχαθχβ 1ηαπορα 
ΤὴΘ ἴο Βρΐ ουὐ «ΌΙΟΚΕΙ͂Υ. ΟΥ αμα. 6, 1482. καὶ μή μ᾽ ἐπίσχῃς͵ ΕΠ ἀνὰ ᾿ 
ὃς δ᾽ ἐπεῖχ᾽ ἀεὶ μή τοι (τὸ μὴ) ϑυραίαν γ᾽ οὖσαν αἰσχύνειν φίλους. 
Α]. ὅ0. 847. ῬὨ, 881. Βυῦ ΜΨὮΥ 5μου]α δὴν τηθηΐζοῃ θ6 πιϑᾶθ οὗ ὑπο ὶγ ἀ6- 
ἐαληῖτρ' Πΐτη αὖ 811, βϑοϑίηρ' 10 νγῶϑ [1611 ΟὈ͵θοῦ ἤο ΘΟΏΥΘΥ Ὠΐτη ἀυγδὺ δὺ ΟμΟΘ ὃ 
Τὰ Ῥ558 658 ἢδι5 ΤΏ ΠΥ Ἰλαϊοα 08 οΥ βοΐπρ' οοΥρύ. Ἠδγίαηρ; γϑᾶβ: ταῦτ᾽, 
ὦ ξέν᾽, ἐννέποντες οὐ πολὺν χρόνον | ἐπέσχομεν, μὴ μεῖσει ν. τ. ἘῸΥ 

ὅνος «νὸς ἃς τ. 

πον Ὅν “Ψ συέσνα τὸς Ὁ τῷ Ἔ-.-". 
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ὅς: ἼΞ ΞΆΞ ζω 
ἢ τ ἜΥΘῊΝ βοΒβηοίάου το 868 ἔπασχον. ΝϑαοΙς Βιβρθοῦβ ταχύ. φυ. οὐ πολὺν 

ἤ χρόνον μ᾽ ἐπέσχον μὴ οὔ μὲ (οΥ ταῦπογ μὴ οὐχὶ) ... ταῦτ᾽, ὦ ξέν᾽ ν ἐν- 
ν Ἀ ’ " 

Ἢ: νέποντες οὐ πολὺν χρόνον [ ἐπέσχον, ὥὦστε μὴ ἈΩΝΣ “Οὐ οὐ πολὺν | 
χρύνον διέλιπον μὴ οὐχὶ ... (ΟΥ, (Πα, Ε, 7117. Ἰδοοχ. Ρ. 84 Β. χρόνον ὀλίγον 

. διαλιποῦσα. ΑΥὶδι. ΝᾺ, 490.) Οἱ΄. .. ζρόνον κατέσχον μὴ οὐχὶ ἀπΣ Τ ἐ ΟΡ 
ΑΙο, ΗΠ. 7. κατασχὼν δὲ τρεῖς ῇ τέτταρας ἡμέρας.) Οὐ... ἔσχον χρόνον 
τὸ μὴ οὐχὶ .. . Οὐ ταῦτ᾽ ἐξακούσας, ὦ ξέν᾽, οὐ πολὺν χρόνον ] ἐπεσχό- 
μην, τὸ μὴ οὐχὶ ... ἘΠΒΘμογα ἐπέχειν ταθϑπ5 “10 ἀδίαϊη οποβοῖ, 0 5ίορ᾽. 
Οἵ, (Εὰ. Τ᾿. 182. 1117. Ἡροτχοῦ, 1. 182. ἐπισχὼν δὲ ὀλίγον χρόνον οἰο. 1. ς 
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χρόνον μ᾽ ἐπέσχον μὴ οὐχὶ ναυστολεῖν ταχὺ, 
μάλιστα μὲν δὴ τοῦ ϑανόντος ἱμέρῳ. 850 
ὅπως ἴδοιμ᾽ ἄϑαπτον᾽ οὐ γὰρ εἰδόμην᾽" 
ἔπειτα μέντοι χὼ λόγος καλὸς προσῆν. 
εἰ τἀπὶ Τροίᾳ Πέργαμ᾽ αἱρήσοιμ᾽ ἰών. 

162, οὐδένα δὴ χρόνον ἐπισχόντες ἀπιστέατο. Αὐἱδῖ, ΝᾺΡ. 496. ἐπισχὼν 
ὀλίγον. Τῆμιο, ΤΥ. 81. μέαν μὲν ἡμέραν ἐπέσχον. 124. δύο μὲν ἢ τρεῖς 
ἡμέρας ἐπέσχον. Ἐὸν μὴ οὐ (οὐχὶ) αἴϊοι ἃ .πορϑύϊνθ 566 οι ΤῊ. 298. ΑἹ]. 96. 
Βα 1 βαβρθοῦ ὑπὸ ἔγσπ6 γοδᾶϊηρ' 15, οὐ πολὺν [| χρόνον μ᾽ ἔπειϑον (ον ἐπῆ- 
γον) πρίν μὲ οἷο. ἐλδῃ τῦθν8 ποΐ ἰοῆφ ἵπ ρογϑιααϊΐηῳ (οὐ ἱπαμοϊηη) πιὸ θ6.ΌΥ 6 
1 86ί οἱ᾽ φιϊοξῖψ. 

849. ταχύ) τάχα Ἐ᾿ . 
860. μὲν ... μέντοι] ΟΥ, Ἐπ’, Μεᾶ, 1116. πρὲὶν μὲν ..., ἔπειτα μέντοι 

προὐκαλύψατ᾽ ὄμματα. θυ 566. ΕἼ]μ}51.) Ἡδγοᾶ, 1. 15. τὰ μὲν οἰκότα 
εἴρηκας, σὺ μέντοι μὴ εἴς. 1Π΄ 185. τὰ μὲν ἑωυτοῦ ... τὴν μέντοι ὃδλ- 
κάδα.. ΕἸ. 108. Χοη, Δπ. ΥἹ. 1. 28. μέγας μὲν οἰωνὸς .. ϑ  εαββοι μέντοι. 

861. ὅπως ἴδοιμ᾽ ἄϑαπτον]) “1)}αὲ 1 πιϊρηξ 866 ἤΐπε ψοί ππϑιγίοα (6 .Ογ6 
διγίαϊ). ϊ 

ἄϑαπτον) ζγηδινίοι, δοίογ ἢὶς ἱπίθυηιθηί. 
οὐ γὰρ εἰδόμην] οὐδ᾽ ἄρ᾽ εἰδόμην ϑεγί. ΤΠ 5610]. ΒΌΡ}]168 ζῶντα. 

ΒΟΒΙΘΙα: “7 1 Ἠδυδγ δαὶ ἠΐηι (αἴΐυ6)». ῆα 5που]α πϑύαγθ!Πγ τπηαογϑίθηα 
ἄϑαπτον. Βαΐ {πῶΐ π ἀϊα 5866 [15 ἔδύμου 1614 οαὖ Ὀθίογα θαυ 18] ΔρΡΡΘδ 5 
ἔγοπι 869 {. Οἱ, (ΕΒ. ὶ. 10ὅ. ἔξοιδ᾽ ἀκούων" οὐ γὰρ εἰσεῖδον γέ που (γ᾽ 
ἐγώ). φα. οὐ γὰρ ξῶντα γε (ου ξῶντα δὴ; ΟΥ̓ ξῶντ᾽ ἔτι). Οὐ οὐ γὰρ 
ὄντ᾽ ἔτι (οἴ, 445. οὐκ εἶδον αὐτὸν, ἠσϑόμην δ᾽ ἔτ᾽ ὄντα νιν). Οὐ οὐ 
γὰρ ὄντα γε. Οἵ εἰ γὰρ ὄντ᾽ ἔτι (56. εἰδόμην). ΟΥ εἶ γὰρ ὥφελον, 8.5 
1ῃ Ἐυύν, Οὐ. 1682. ον οὗπερ ἐξέφυν (ον ἣν γεγώς). Οὐ οὗ γ᾽ ἔφυν πα- 
τρός (οὐ οὗ πατρός γ᾽ ἔφυν). ΟΥ εἶ γὰρ εἰδόμην, “τοομϊὰ ἐλαί 1 Παά 56θη 
λΐηι" (86. ἄϑαπτον, Ὀοΐογτθ Ῥαγίδ], βαρροβίμηρ' ὑπῶῦ μ6 ἀ1ἃ, ποῦ ἄο 50). ΟΥ 
ὅπως ἴδοιμι γοῦν ἄθαπτον ὄντα νιν. Α5 ΔΟΠ11Π165 νγὰβ ποῦ 1ηΐθυυϑα πηΈ}]} 
Ὁπ6 εἰρηύθθηῃ ἄδν δου πῖ5. ἀθαί (11, ὡ΄. 65), πα ὑπ ἀϊδύωποθ ἔνοιη ὅου- 
ΤῸ5 ἴο ΤΟΥ νῶ5 ΟἿΪΥ ἃ 5811 οὐ ἔγνο ἄδγϑ (984), Νοορῦ. τῖρηῦ τν 611} ἢδᾶνθ 
566 ᾧπθ βοᾶν οἵ ῖ5 δύπαου, ΠῚ Νϑορύο]θυλβ γγὰ8 ποῦ γοὺ βού θη Δ 6Ἐ1]- 
1605 βίαγίθα ἴου Του, μῃ6 οουἹᾶ ποὺ πᾶν Ῥθθὴ τη0 76 πη θη ὑϑϑγ8 οὗ 
δῦο; θα ἴῃ 5.0 ὑὐ1ῆϊηρσ τηδύουβ, ὃἃ5. Ηθυηθ πη ΟὈΒΘΥνγΘ5, ὅπ ΤΥΔρ αἰ 85 
ΔΥΘ ποῦ νγοηῦ ἤο 6 νϑύὺν δχϑοῦ. Θιπάουῇ {π1ηκ5 Ὁπῶὺ ΟΡ ΟΟΙΘ 5 γοῖθ βοιηθ- 
ψπΐπρ' Π|Κ6, ὅπως περιστέλλοιμι τὸν κείνου τάφον. Εἰδόμην Δρροδγβ ἴο Ὀ6 
δι ΡἼοΒ5, ὑμαῦ μδὰ5 ογορύ ἰπΐο ἃῃᾶ αϊβδύίθγ θα ὑπὸ ἰθχί, Μρίῃϑθκ {πη Κ5 
[86 1ἴη6 δὴ ᾿ηἰθυροϊθύϊοη. 

εἰδόμην (ἰδόμην Καὶ). ΤΠ τι 16 ἔοσι ΟΟΟα 5. ἃ150 ΕἸ, 898, ΤΥ. 161. 
 Ἤσπι. ΠΙΐ κ΄. 47. δπᾶ οὔθῃ οἰ βου. 

862. ἔπειτα μέντοι ...1 Τυδηθ]αῖθ: «2 δίο5 δ6 γϑαδορὶ αἴδο τοἠῖοίι τραὰϑ 

᾿αδϑίσηθα τὐσαᾶϑ ἃ [αΐν ὁπ. 
προσῆν] ΟΓ, 129. 
858. εἰ ... αἱρήσοιμ᾽ὔ “11 1 τῦας ἰο γσο απᾶ ἰακε γον". ΟἿ. 8706. 

τἀπὶ Τροίᾳ Πέργαμ᾽] “116 οἰίααοιϊ αἱ (07 γτυϊιοῖι ἰοοῖα ἄοιοη οη)} Του". 
ΤΠ6 βϑπιθ Ὑγουβ ΟΟΟῸ ἀραΐη 611, ΟΥΠΟΥ 886. οὴ6 τηϊρῦ μᾶνθ “1610 α185- 
Ροβϑᾶ ἰο οουγϑοῦ πϑύρ, εὐ ᾽γὼ τὰ Τροίας ... ΟἿ Ἐπιν, Απᾶγν, 291. πικρὰν 
δὲ σύγχυσιν βίου Φρυγῶν πόλει ταλαίνᾳ Περγάμοις τὲ Τροίας. Τ]1 
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ἦν δ᾽ ἦμαρ ἤδη δεύτερον πλέοντί μοι. 
κἀγὼ ᾿ς ἄκρον Σίγειον οὐρίῳ πλάτῃ : 8δῦ 
κατηγόμην᾽ καί μ᾽ εὐϑὺς ἐν κύκλῳ στρατὸς 
ἐχβάντα πᾶς ἠσπαζξετ᾽. ὀμνύντες βλέπειν 

γον πέργαμα τηθϑη5 “Λεϊρσλί5᾽, τὰ ὑψηλὰ, ϑδοορογάϊπρ' ἰο βθ 0], οἡ ῬΙϑί. 
Ρ. 00.. (4. Βαμηκ. Οἵ; Ἐπι, ῬΊη. 1098. 1110. ΟΥ. 1889, Ζβοι. Ῥύοιι. 9506. 

Τροίᾳ Β, Κα. Τὶ. ΑΙαά. Ταση. Τροίαν Α. (1 {μπϊπη Τ. Ταγη. τηᾶγρ'. 
αἷρήσοιμ ̓  αἵἱροίμην τώ]. αἱρήσειν Κι. ργ. 
866. “κάγα] 1. 6. πρίθη 1᾽. Μαΐμμ. 8. 620. 
κἀγὼ πικρὸν Σίγειον] Βυγρθδ᾽ ἱηρϑηϊοιβ 8ηα Θχοο]]θηῦ οιηθπαάδίϊομ 

κἀγὼ ᾿π᾿ ἄκρον Σίγειον μὰ5 ὈΘ6Π τἰπἀο βου θ]υγ ονθυ]οοκοᾶ οὐ πορ]θοίθα 
ὈΥ ὑπο δαϊΐουβ, γγῆο δ ᾿θαϑὺ οαὐσμύ ο ἢᾶγα οἴἶδυθα ϑοπιθ ΡΓΟΡΔΌΙ8 ΘΧρ]δπᾶ- 
[10 οὗ {ῃ6 νψογαᾶβ πικρὸν Σίγειον. Νδθοκ ΒΌΒΡΘΟΥΒ πικρόν. 080]: ἤτοι 
διὰ τὸν ϑάνατον τοῦ ᾿Αχιλλέως, ἢ διὰ τὸ δυσχείμερον τοῦ τύπου. Οϑια- 
ΘΥ̓υ: “61 ΡῬΥΟΡύου ρδύγιβ πιουΐθιη, ν6] 6811146 Ῥγορίου 1η]υγῖδθ ἀποῦτη ουρἃ 
Ξ6.) τἀ οπηρτυ, 16:1. 5 ἐλ ονρπαν, ῬΥΟΡύου τπουΐθιη ΑΘ }11115, ΒΟΒποΙα: 
πικρὸν, θεοδθ8 ὑπ6 ἀθαᾶ θοάν οὗ Δ6}11165 νγῶβ θχροβϑᾶ {πϑγθ. ΗΪβ ρΊᾶνα 
γγῶ5 5ῃονγῃ δὖ ἃ ἰαΐθυ. ρϑυϊοα᾽, Οπ δοουῃηΐ οἵ ψῃαὺ Νϑορίοϊθιητβ πϑα 5αΐϊ- 
ἴδυθα ἔμουθ, δοοοχαϊηρ ἴο Νϑιιθ δῃᾷ νήαμπα, Βευΐ {π686 θχρϑηδίϊοηβ ἃ 16 
ποῦ 5. ΠΟΘ ΟΠ βοβίθοίουυ. Τη6 ΟὝΘΘΙΓΒ ἹΠΟΓΘΟΥ͂ΘΙ 5814 καταγεσϑαι ἐς 

τόπον, ποὺ κατάγεσϑαι τόπον. Ἠοτοά. ΥΠΙ|. 4. εἶδον νέας πολλὰς κατα- 
χϑείσας ἐς τὰς ᾿Δφέτας. ΥἹ. 2. κατάγειν νέα. ΤῊ ορροβίία 15 ἀνάγε- 
σϑαι “ἰο 86ὲ δαϊϊ". ΟὐΟἸραγθ {Πμ6 868 ΟΡ κατέχειν (221. 210.), δπᾷ κατα- 
λύεσϑαι. 1 5που]ᾶ ἐπογοίοσθ ρυϑέεσ καἀγὼ ᾿ς ἄκρον (ου ῬΘΡΙΔΡΒ ἄκραν) 
Σίγειον, 1. 6. “α ἐμέ ῬΤΟπιΟΉΟΥΨ οἔ ϑίφοιμι". ΟΥ κἀγὼ εἰς ἄκραν ἐς (ΟἿ 
Αὐὶϑῦ, Υ98ρ. 1224, ἐγὼ εἴσομαι). ΟἿ. Απὲ. 826, Σιπύλῳ πρὸς ἄκρῳ. ΤΥ. 
162. Εὐβοίας “ἄκρον | ΚΧηναῖον. Τὰ. 188. Εν. 206. Ηοπι, Οἄ. γ΄. 218, ἀλλ᾽ 
ὅτε Σούνιον ἱρὸν ἀφικόμεϑ'᾽ ἄκρον ᾿4ϑηνέων. Ἡετοᾶ, 11. 82. Σολόεντος 
ἄκρης. ΕῸΣ {Ππ|0 ΦΡΠΘΟΤΘΒΙ5. οὗ {Ππ6 ΡΥθροβί μοι οἵ, 1884. ἡ ̓ π᾿ ἐμοί. (Βα. Β. 
112. ἢν ἀγροῖς. ΑἹ. 1818. Ἶ Ψ ἐμοὶ ϑρασύς. (Βᾷ, ΚΕ, 820. ἢ ᾿γὼ ᾿π᾿ 
ἐμαυτῷ εἴς. Ατἶδι. Εδη. 186. ἢ ̓ς (οΥ ἢ εἰς) ὄνου πόκας. 

οὐρίῳ (οὐρείῳ Κ. Ηώ}}.) δ γεν 118 πι58. οὐρίῳ πνοῇ (ον δρόμῳ) οοπΐ. 
Νδιοκ, βοῃο]: τῷ εὐδέῳ πλώ. ΟΝ 220. ἐς γῆν τήνδὲ ναυτίλῳ πλάτῃ 
κατέσχετε. Ἐπιν, Ττο. 811. ναυπόρῳ πλάτῃ. Αμα 50 οἴθῃ ἴῃ ΕΠ ῚΡ. 
Βιχρο5 ΘΟμ ΘΟ ΌΓΘ8 εὐήρει πλάτῃ. μα. οὐρίῳ πνοῇ, οὐ οὐρίῳ δρύμῳ (Α1]. 
889... Οὐ ἐναλίῳ πλάτῃ (Επιν. Ηδεο. 39, ἐναλίαν πλάτην. ΑἹ. 868. ἁλίαν 

. πλαταν). Βαΐ {π6 οομμηοη γϑϑάϊπρ' ΤΥ 6 Θχρὶδϊπθά, 1 Φῃΐηϊς, 58015- 
Γφούου!ν, “εὐ βαυοιγαύϊε γονυΐπῳ (110. οαΥ)᾽, 1. 6. 1 γονίηρ' δϑβιϑύθα ὈῪ 
ἃ ἴαὶν νυὶμα. 

801. στρατὸς .. . ἠσπάξετ᾽ , ὀμνύντες] ὅο ὅ82. μή μὲ διαβάλῃς στρατῷ..ὄ 
πόλλ᾽ ἐγὼ κείνων ὕπο ΠΝ ἀντιπάσχω οἷο, Ἐπι. Ηθο, 88. κατέσχ᾽ ᾿Αὐιὰ 
λεὺς πᾶν στράτευμ᾽ ᾿Ελληνικὸν, πρὸς οἶκον εὐϑύνοντας ἐναλίαν πλά- 
την. δῖ ν. Ῥουύβ. δη4 8180 ἘΠ]γη8]. οἡ Ηϑι, 801. 

πᾶς ἠσπάξετ᾽͵ (μα, ἘΠ. 596. 
ὀμνύντες βλέπειν ... πάλιν] ΤῊΘ Ἀ0Π6ν ᾿ἴνθβ ἀρθίη ἴῃ [6 50η, ΤᾺΟΥ 

Θχοϊδέταθά, ἴῃ {Π6 νγογᾶβ οὗ βοιὴηθ Τυδρϑάϊδηῃ (ρϑυμδρθ βορῇ. ἴῃ μῖ8 Φιλοκτή- 
τῆς ἐν Τροίᾳ) ΡΙΘβουνθᾶ Ὀγ Ρ]αΐαγοι, οὐ παῖς ᾿Δἀχιλλέως, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος 
αὐτὸς εἶ. Ὗ΄. ῬΙαΐαγοι. ΑἸἹςο, ρ. 308 Ὁ. ὁ Αἀα]. οὖ Αταηΐο, ἀἴβου. Ρ. ὅ1 Ὁ. Ῥμι- 
Ἰοβίχαϊαβ 8150 (Ηοχ. ο, 19.) ἀθβουῖθεβ Νϑορίοϊϑιηι5 845 καλὸν καὶ προσεοικότα 

Οὐ... .. 
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“τὸν οὐκέτ᾽ ὄντα ξῶντ᾽ ᾿ΔΑχιλλέα πάλιν. 
κεῖνος μὲν οὖν ἔκειτ᾽᾿ ἐγὼ δ᾽ ὁ δύσμορος, 
ἐπεὶ ᾽δάκρυσα κεῖνον, οὐ μακρῷ χρόνῳ 8600 
ἐλϑὼν ᾿Δτρείδας πρὸς διπλοῦς " ὡς δἰκὸς ἦν, 
τά ϑ᾽ ὅπλ᾽ ἀπήτουν τοῦ πατρὸς τά τ᾽ ἄλλ᾽ ὅσ᾽ ἦν. 
οἱ δ᾽ εἶπον. οἴμοι. τλημονέστατον λόγον᾽ 
Ὦ, σπέρμ᾽ ᾿Δχιλλέως. τἄλλα μὲν πάρεστί σοι 
πατρῷ᾽ ἑλέσϑαι, τῶν δ᾽ ὅπλων κείνων ἀνὴρ ϑ6ῦ 
ἄλλος κρατύνει νῦν. ὁ Λαέρτου γόνος. 

πατρί. ΟΕ, Ῥμ]οβίν, Φαπ. Τοοπ. 1. Ρ. 866, Τιγρμίοῦ, Υ, ὅ8. Ω. βγη, 
ὙΠ. 116. Ῥοῦβ. ϑαρρ!Π. Ῥεῖ, Ηθο. ρ. ΧΠ]1. Α βϑιηῖδυ δηθοάοία 15 γθοογᾶθα 

ΟΥ̓ ΗδΏΠΙΪΌΔΙ ὈΥ Τιῖνν, ΧΧΙ, 4, “δ ]οδγ θη 181 νἱνγθηΐθπι υϑδαϊθαμη 510] 
γϑίθυθϑ τα 1065 οὐθάθυθ, θα μἄθῃη νἱρουθιη ἴῃ σα]ύπ, νἱτπαιιθ ἴῃ Ο611115, Παθὶ- 
ἔπ οΥἶβ, Π᾿πϑοϊιηθηΐδϑαπθ ἰηὐπουι")". ΟἿ, ΑἹ. 138 ἢ 

8ὅ8. Οομπδίτια βλέπειν ξῶντα πάλιν (“αἰΐυο ἀφαΐη}) τὸν οὐκέτ᾽ ὄντα 
᾿ἀχιλλέα. ΑἹ. 1957. ἀνδρὸς οὐκέτ᾽ ὄντος, ἀλλ᾽ ἤδη σκιᾶς. ΟἿ, 412, οὐκ 
ἦν ἔτι ξῶν. 

οὐκέτ᾽ Α. Β. Τ. οὐκ ἔτ᾽ Κ. (4..) τα. βϑομῃ, οἷο. 
8ῦ9. ἔκειτ᾽ 1 “Παμ᾽ γᾶν ἔου ᾿πίθυμιθηῦ. Οὐ “γαμ ἀοαα᾽. ΟἿ, 1940 

κεῖται δὲ νεχρὸς ... Απΐ, 78. 76. 1197. ἔνϑ'᾽ ἔκειτο ... σῶμα Πολυνείκους 
ἔτι. ΤΠ. 11. 48. τὸν τάφον ... ἐν ᾧ κεῖνται. 1]. σ΄. 30. κεῖται Πά- 
τρολλος. ἄη. 1, 99. “ϑώωυιδ εδὶ Δ αοϊάώ ἱείο Ἴαοοί Πδοίον". ΟἿ, οἱ 861. 

800. ἐπεὶ δαάκρυσα [Ππ6 πι55. δἀηᾷ ο]α ο44., ἐπεὶ ᾿δάκρυσα ἩρΑίΝ. Βι. 
εἴς. ὅτ᾽ ἀπεδαάχρυσα (“᾿ὐῆοη 1 παά οεαβοα ἐο τοε6ρ᾽,  ΆΙΟΚ. δα Ἡδρτοᾷ, 11. 
8ῦ. Ῥοῦβ. Οτὐϑϑῦ. 581.) δοῃ]. Βιῦρθβ, γγ0 ΠΘΘΟ]ΘΘΒΙΥ οὈ͵θούβ ὅο ὑπ6 6] 151 00 
ἴῃ ἐπεὶ ᾿δάκρυσα. 

οὐ μακρῷ χρόνῳ] “ΑΠεν πὸ ἴοηῃ {ΐηιθ, ποί ἴοηῳ αβίεγ᾽» ὅὃο. ὕ98. χρόνῳ 
τῷδε. ιι. ἐν μακρῷ χρόνῳ. ΟΥ̓ 285, ὙΥΑΙΚΟΗΙ4 τἰρ!]ν σομπθοὺβ {Ππ|5, ποί 

Π ν1Π ᾽δάκρυσα, θα πῖθ ἐλϑών. δ 5. Ὁ]Πον θα ὃν Μαβρυ, νΥαπᾶ. Ἡδτί. 
Βόμη. Βρῖς. Οἱ [πὸ οἴμοι παπᾶ ἃ δοιητηα 185. ριΐύ δου χρόνῳ (ἀπ ΠΟΘ 
ἴον κεῖνον) ἴθ ΑἸ4. Ταγη. Βυ. θυ. Ὀ1ηᾶ. 

8601. πρὸς φίλους] προσφιλῶς Βοίι. ριον. Βαχσρ. 1 νου] πὴ οοη- 
Βἴχιιθ, ἐλϑὼν ἀπήτουν προσφιλῶς (ΕΠ. 442) ᾿ἡτρείδας τά 8᾽ ὅπλα οἷο. 
ΕῸΣ ἀπαιτεῖν τινά τι οἵ, Ἡογοά. 8, 122, Αγῖϑί, Αν. δῦὕά, Βαϊ 1 ρῥγϑίθυ. ν]ιδῦ 

ΠΤ Πᾶγο οἴγθῃ, πρὸς διπλοῦς. ΟΥἿ, 7935. ὦ διπλοὶ στρατηλάται. ΑἹ. 959. 

διπλοὶ βασιλῆς. 

ὡς εἰκὸς ἦν] “Ἂς τρᾶ5 γϑαβδοπαῦιθ (0 δμρροδε, Υἷζ. ὑπῶῦ ΠΟῪ ὙΥΘΥΘ 

ἔθ μαϊγ. 15. {1π|5 ἴο ΡῈ οοπηθοίθα νυν φέλους, οΥὁ ψῖδἢ ἀπήτουν 1 5ιβρθϑοί 
βθ01ὴ6 ΘΥΤΟΥ. ᾽͵6Ὲ 5Ποι14 Πᾶγο δχρθοίθα ὡς πρὸς φίλους. Φι. πρὸς φίλους, 
ὡς ὠόμην. ὔ 

868, οἴμοι] οἷ μοι Τ,.. ργγυ. Οἴμοι ποτ ὄδχρύθϑβϑθβ ἱπαϊρηδίϊοι, μα 18 
Ρἰδορᾶ ΡΑΥΘΠ ΠΟΙ ΟΆΠ]Υ. ΞοΠο]: διὰ μέσου τὸ οἴμοι ἀποδυρόμενός φησιν. 
Βιγροο: οἵ δ᾽ εἶπον ὠμοὶ .. 

τλημονέστατον] "7705: αμεϊαοίοιι;, ἱριρμαοηέ". 1. (- τολμηρύτατον, ἄἀναι- 
δέστατον. ΟἿ, ἘΠ. 489. εἰ μὴ τλημονεστάτη γυνὴ ] πασῶν ἔβλαστε. 310. 

866. κρατύνει] 1. ᾳ. κρατεῖ, “ἰδ πιαδίογν' ο. ΟΝ 1089. 
οἰ σξοῦθυ Α. Β. ΚΤ, ΗΔ]. Α1α. Μαρτίου «Πς ΤΠατῃ, Ηδτί, ΟΣ 614, 

ΒΙΑΥΡΕΒ, ΒΟΡΒΟΟΙ65, ὐ 
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κἀγὼ ᾿ξακούσας εὐϑὺς ἐξανέσταμαι 
ὀργῇ βαρείᾳ, καὶ καταλγήσας λέγω 

Ὧ σχέτλι᾽ . ἢ ̓ τολμήσατ᾽ ἄντ᾽ ἐμοῦ τινι 

δοῦναι τὰ τεύχη τἀμὰ, πρὶν ἀθῦψον ἐμοῦ: ὅθ70 

ὁ δ᾽ εἶπ᾽ Ὀδυσσεὺς" πλησίον γὰρ ἣν κυρῶν᾽" 

Ναὶ. παῖ. δεδώκασ᾽ ἐνδίκως οὗτοι τάδε" 

ὁ Λαέρτου τόκος. ἘῚ. 184. τὸ πάνσοφον ρότημα, Δαέρτου (κρότημ᾽, ὁ 
ὙΠῸ) γόνος. ΑΊ. 1898. ὦ γεραιοῦ σπέρμα “Ἰαέρτου πατρός. ΟἿ, οη Δ]. Πρ 

ϑ67. κἀγὼ δακρύσας ΔΑ. Κ΄ 1.. ΤΞ καγὼ ᾿χδαχρύσας Β. κἀγωγ᾽ ἴον 
κἀγὼ δ᾽) ἀκούσας 15. {Ππ Θχορ]]οηὺ Ομ πἀδΠ10 ἢ οὐ ΒοΙμο, δαορίοα Ὁ ΒΌΓΡΘΒ, 
ὙΠῸ γΘίουΒ ἰο Ῥ]αύ. Τιασο, Χ, Ρ. 887 Ὁ. αὐτοὺς ἀκούοντες (αὐτοὶ δακρύον- 
τὲς Ο6 118.) Βα Ὶ 5που]α ποῖ ργθίον καγὼ ᾿ξακούσας. ΟΥ̓, 8178, οἷο, 

908. ὀργῇ βαρείᾳ] “βγοηι πθαὺν αἱδρ᾽οαδιο"ο". Τιδ. Ῥγῶ ἦγα φγαυΐ, ῬοΥ- 
ἢ Ρ5 ὀργῇ βαρυνϑ είς. Οὐ ΑἹ. 41. χόλῳ βαρυνϑεὶς τῶν ᾿᾿χιλλείων ὅπλων. 

καὶ ἘΡ Τ ὩΡῚ λέγω] ῬΟΙΥΒ. 1Π|. 8. 4. ,κατηλγηκῶς. 9. καὶ τάδ᾽ 
ἀλγήσας ... Οὐ καὶ μάλ᾽ ἀλγήσας ὦν Οὐ κατ᾽ ἐπαλγήσας. 

869. ὦ σχέτλι᾽, ἡ ᾿τολμήσατ᾽ ...:] β6Πο1: ὦ σχέτλιε. ΕΡῸΣ τὸν ᾿4γα- 
μέμνονα. Ααἀαγοϑβθα ἴο ἘΞ Ὶ δ 5 τς ΟΠΙοΓ οὈ θοῦ οὗ Βαίθ Οἵ, 460. 
ἤδη, τέκνον, στέλλεσϑ:ε. (μα. Ο. 1102. ὦ τέχνον, η πάρεστον; 1104. 
προσέλϑετ᾽, ὦ παῖ. Οαγ55. μ΄. 81. ἧ περ ἂν ὑμεῖς Ἶ νῆα παρὰ γλαφυρὴν 
ἰϑύνετε, φαίδιμ᾽ Ὀδυσσεῦ. Βτηύποῖ, δα Ατὶϑὺ. ἤδη. 1479. Το. δὰ ΑἹ. 
Ρ. 348. Μαβρύανο ρίόροβοθ: ὦ σχέτλιοι, ᾿τολμήσατ᾽. Τα οογγθούϊοπ ἡ 
9 , . . Ω . 

τολμησας, ἰῇ 1ῦ γγοῦθ ὩΘΟΘσΒΔΥΎ, ἰδ ΟὈν]Οτιβ. 
τολμήσατ᾽ νυῖρ. ᾿τολμήσατ᾽ αιν. Ηρ. οίο. τολμήσ᾽ Α. 
ἀντ᾽ ἐμοῦ τινι} ΟἿ, ΤΎΔΟΙ. 1226. 
810. πρὶν μαϑεῖν ἐμοῦ] ϑὅ6101: πρὲὸν ἐμοῦ πυϑέσϑαι. “Βοζον δηφιίν- 

ἵηφ ἤγοηι (δθίου οογιϑιιἴη} ηι6". --- Υ̓αὐ Ὁ 515 ΒυσρΘ 5, γνὸ ὉΠ1ΉΪτ5. {Π6 ρϑ5- 
βθ 66 ἔαα]ίν. γγυπᾶον Φ150. ὉΠ ]1η]ς5 πρὸὲν μαϑεῖν ἐμοῦ οουταρύ, ΦΏα ΘΟ] Θοὔ 165 
πρὶν θανεῖν ἐμέ. Πδυθιηρ γθαᾶβ πρὶν μολεῖν ἐμὲ (οἷν 980... 18605:).- ὍΣ 
ῦ41. ὧν μαϑόντες αὖϑις εἴσιτον. Χεη. Απ. 4, 8, ὅ. μάϑ'ε πρῶτον αὐτῶν, 
τίνες εἰσίν. 1 4 ποὺ {πῖη]ς [πΠ6 ΘΟΠΊΠΊΟΙ πον δ 6 τἱρηθ, δηα δὴ 

1πο] 164 ἴο δάορί Ηρ" 5 ΘΟΥΥΘΟΙΙΟΙ. 
Ὁ. 16 ὁ δ᾽ ὅδ᾽ Τ᾿, Ἢ 
ὁ δ᾽ εἶπ᾽ Ὀδυσσεύς] Οἐ Α]. 180. ὁ δ᾽ εὐθὺς ἐξ ἕδρας πέμπει με ... 

Τεῦκρος. ΟΥ. Τὰ. 1171. ἡ δ᾽ ἔσω ... ἐὶ γυνὴ οἷς, Ἐπω. ΒΔοΟοΙι. 1298, τὴν 
μὲν ... γαυην. ἨΦ]. 1081. τὴν μὲν ... Κύπριν. ϑαρρ!]. Τό] ἢ Δ 561. 
Ῥγοια, 1080. Μοβοῖι. 11. 6, ἁ δ᾽ οὐκ οἷδε ϑαάλασσα. 

πλησίον] φιι.. πλησίος. Οἵ. οη Δ]. 1168. 
ὧν κύρει Α. Β. Κ. 1,. οἰο. ΑΙΑ, Τπη. ὧν ᾿κύρει Τ. ὧν κυρεῖ 501}|0]. 

ταῖη. δῆακοί, Ἐτῇ γααν. Ῥοῖβ. δᾷ Μοᾶ. 1188. βου. ἦν κυρῶν Βτ. Ἡθδτπι. 
θιηα. Υαμα, Ηδν. ἥσθη. Βρῖς, Νοῖκ. ΤῈ τΠ15 γϑδαϊηρ' θ6 οογτθοῦ, - τατιϑί 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἦν κυρῶν Ρυ! ΡΥ δὴ πηῖϑι8] Κἰπα οὐ ᾿πνθυβίοι ἔἴου ἐκύρει ὦν. 
ΟΥ, ὅ44. ποῦ κυρῶν εἴης. οὐ (Πᾷ. Ο. 1189. κυρῶν ἔϑυε. ΤιμάοΥ {π|π|ς5 
[π6 Ῥγθβθπὺ νγοῦ]Ἱᾶ 6 τιηϑι1}08 016 ποῦ. Βιεΐύ ὧν κυρξῖ 5605 ὕο τὴθ ἃ ΒΘ 
ΔΗ ΤΩΟΥΘ ΡΤΟΡΔΡ]6 οοΥγθοίομ. φι. πλησίον δὲ δὴ (ον δ᾽ ἐμοῦ) ᾽κύρει. 
ΟΥ πλησίον δ᾽ ἐτύγχαν᾽ ὧν (Α1]. 148. παρὼν ἐπα ἰπρκὴν ΚΝ ὀουγθοῦο: 
πλησίον γὰρ ἦν, γέρα | εὖ, παῖ, δεδώκασ᾽ ἐνδίκως ὃ᾽. 

912, ναὶ, παῖ) φα. ναὶ, ναί. Οἵ, (μα. Ο. 1141 
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ἀρ ΤΙ ᾿ ἜΣ ΡΟΣ 2 Ἂν ; 
ἐγὼ γαρ αὺὐτ ἑσῶσα κακξῖνον παρῶν. 

“ Χ "ἢ 2 ᾿ Ἵ -“ 

κἀγὼ χολωϑεὶς εὐύϑυς ἤρασσον κακοῖς 
τοῖς πᾶσιν, οὐδὲν ἐνδεὲς ποιούμενος, 870 
εἰ τἀμὰ κεῖνος ὅπλ᾽ ἀφαιρήσοιτό με. 

Νδιοῖς ὁοπ}: δεδράκασ᾽ ἐνδίκως οὗτοι τάδε. ΟἸΪΙοΥνγῖθ6. π6 {πη ]κ8 
ἐμοὶ νγου]Ἱᾶ πᾶν θθθπ δαδοά. 

818. ἐγὼ γὰρ αὔτ᾽ ἔσωσα κἀκεῖνον ...] ΤΊγ 5565. 5808 ἴῃ Ονἱᾶ. Μοί. 
ΧΙΠ. 284. “ΜΗΠΤ6 λιωπογῖδ, ᾿ῖδ, ἱηφιαηι, ιθῦῖδ 00 ΟΟΥ̓ριι5 «ἰολὶι 5 1 οἱ ϑδἴπυμὶ 
ἀγῖπα ἐμὶϊ". ΟἿ, β΄6Πο]. δᾶ Αὐἱβέ. Εᾳ. 1066. 4150 Ηοιῃ. Οἄ. ε΄. 808 ἢ, Ῥιμᾷ, Ν. 
ΥΠΙ|Ι. 49. Βαυΐ Α͵]ᾶὰχ νγᾶϑ θα πΆ}1γΥ, πα ᾿ἰπἀθοθα θυθῃ ΠΟΘ, ΘΟΠΟΘΥΘα {Π δ 

ΟἹ 5885 ἴῃ [Π6 Ὑθοουθῦυ οὗ {π6 Ῥοᾶγ ἃῃᾷ δύ οἵ ΑΘΠ1165, δοοογαϊῃρ' ἴο 
Ατγούϊηιιβ ἃΡ. Ῥυοο]. ΟΠγθβίοια, ρ. 479. Οδἰϑί. ὙΠῸ δοοοπηὺ οἵ Αὐοῦϊπα5 15, 
Αἴαντα ἀνελόμενον (τὸ τοῦ ᾿ἀχιλλέως σῶμα) ἐπὶ τὰς ναῦς κομέξειν, Οδυοσ- 
σέως ἀπομαχομένου τοῖς Τρωσίν. Δοροογάϊπρ' ἴο 8Δποίμου δοοοιηΐ (8568 
ΤΙ ΘΌΠ65. 80. ὅθ]. Αὐιϑῦ. Ἐπ. 10608.), ΟΙ]γ5565 τοίπβθα το ροὸ ἴο {Π6 γ680116, 
Δ {π6 ἰαθκ ἀθνοϊνθα ἀΡΟῚ Α7]8χ 8]0η6. 

παρών] φορῶν Βιτρ'. 0011, ΟΥἱᾷ. 1. 6. Βα οὗ, πω, Ηΐρρ. 1342. τίς 
ἄνδο᾽ ἄριστον βούλεται σῶσαι παρών; Απᾶν. 80. ὠφελεῖν παρών. ΤΥδη8- 
Ιαΐθ: παρὼν “ὦν πιῃ ργϑδϑθηοθ᾽, Οὐ ὑϑῖμϑι “φοΐηφ πρ᾽ (ἴο {Π6 γϑβ6ι6), ἴον 
παρεῖναι 15. ΟὔἶΘῃ τι888 δ5. ἃ γϑὺ οὗ τηοϊΐοῃ. Ο, 430, ὃς παρῆν μόνος 

ος (ἴλο αἰοῆθ οαηιθ ἰο0 ἢὲς αδοϑιϑέαηςο 7). 

814. ἤρασσον κακοῖς] "“4ς5αἰϊοα Πΐηι τὐἱέῆ γεργοαολος". ὅ6801: ἔβαλλον. 
Οὐ. ΑἹ. 724. ὀνείδεσιν ἤρασσον. 1244. ἡμᾶς ... κακοῖς βαλεῖτε. Αὐἱδί. 
ΝΡ. 1873. καγὼ οὐκέτ᾽ ἐξηνεσχόμην, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξαράττω |[ πολλοῖς 
κακοῖς καἰϊἰσχροῖσι. ΟἿο. δα Ὁῖν. ΧΥΙ. 26. “Κωογδογαυὶ 6 ἑαοίίο οορυϊοῖο᾽. 
Ἡοτ. ϑεΐ. 11. 1, πῃ. “δὲ φιιῖς 1 ορργοῦν᾽ϊδ αἱφηιηι ἰασογαυονὶἑ". ΟἿ, οπ Α]. 1244, 

. καλοῖς τοῖς πᾶσιν] “κ᾽ γοργοαοῆος οΓ᾽ αἷΐ κῖπας, εοἱΐδ αἱ βογέβ οὐ" 

αὐιι5ο᾽. ΟΥ̓, 896. ἐς τόνδ᾽ ᾿ἀτρειδᾶν ὕβρις πᾶσ᾽ ἐχώρει. 41. Ζδοιι, Ῥτοι. 149. 
ὕπως ... τῶν πάντων πόνων | ἀπηλλάγην. ἘῸΣ κακὰ (86. ἔπη), “ὙΕρΥΟαΟΪι65᾽, 
οἴ, 882. ΑἹ. 1244. Ατἱϑι. ΝΡ. 1871. Ἐπ:. Ηθο. ὅ76. πρὸς τοῦ φέροντος 
τοιάδ᾽ ἤκουεν κακά. ΑΙς. 106. ἀκούσει πολλὰ κοὺ ψευδῆ κακά. 681. 
καλοῖς ἐλαύνειν. Μοά. 406. Τοῦ, Απᾶν, ΤΥ]. 1. 16. ἵησογαηι ηιαΐα ηιμϊέα. 

οὐδὲν ἐνδεὲς ποιούμενος] ὅ6101: οὐδὲν (80 Βα. μηδὲν 1,.) ὕβρεως 
παραλιμπάνων. ΟἹ. Τ: ἐλλεῖπον. 1. 6. “Οπηεϊ{ἰπ ποίη"; Ἰθανὶηρ' πὸ ἐθυτα 
οἵ τϑρυόδοῖι πηϑαϊᾶ, 850. Ἐπι, Ῥποη. 886. ἀλλ᾽ ἐξερώτα, μηδὲν ἐνδεὲς λέ- 
πῃς. ΕῸΥ {π6 56η86 οἵ, ΑἹ]. 1012. οὗτος τί κρύψει; ποῖον οὐκ ἐρεὶ κακόν; 
Τοῦ. ΔάρΙρη. ΤΥ. 2. 22. “υογιώ υδηῖϊξ ροϑδέὲ ἱπδαηπίθηβ: ηϊλμὶΐ ρερεογοῖί. 1014. 
“φαάογέμδ 7μγίο 68 ὲ γαΐγοηι ... ηἴϊ γοίϊομ". Ῥπὺ 1 ποι ἀοιδύ 1 6Ππ|8. 15. ὉΠπ6 

568η86 οὗὁἩ {Π6 ραββαᾶρθ; ἴὉ1 συ πδὺ 9Ὸ]1ονγ5, εἰ τἀμὰ οἷοθ., οδηποῦ νγ61}1 ἀδρεπᾶ 
τροὸπ ἤρασσον κακοῖς, ὑποιρῆ ΡΟΒΒΙΌΙΥ 500}. ἃ Θομβίσπιοίϊοη ταῖρι θ6. 46- 
ἔθπᾶθα Ὁ. Α1]. ὅ10. οἴκτειρε ... παῖδα τὸν σὸν, εἰ διοίσεται μόνος. Τ 
Βαβρθοῦ ὑπὸ ἔστι γϑαᾶίηρ' ἰ5 οὐδὲν εὐχερὲς (οΥ οὐκ ἐν εὐχερεῖ) ποιούμε- 
γος, εὖ ..., 1. 6. “πιαϊίηρ πὸ ἰἰφλέ φιαίέον ὁ 1έ, ἐμπαΐ ᾿δ «Ποιὰ ἀοργῖυο πιὸ οὔ 
πὴ αὐηι5". ΟἿὉἁ, 5619. πάντα ταῦτ᾽ ἐν εὐχερεὶῖ 1 ἔϑου (ἰ. ᾳ. ἐποιήσω). Οὐ 
οὐδὲν εὐτελὲς ... Α5. [{Π6 ραϑθᾶρο βίδῃμαβθ, ὕΠπ6 οἱδιιβ εὐ τἀμὰ ... τυπδὲ, 1 
{π|πὶς, ἀοθρομα ὁπ χολωϑ' είς. 

810. εἰ .. ἀφαιρήσοιτο]) Τ,αῦ, “Θὲ δΡορίμγι5 8861). ΟἿ, 868, εἰ ... αἷ- 
ρήσοιμ᾽. 410. ΔΑπηΐ. 414. Τὸν πὸ οοπδίγιοίίοη ἀφαιρεῖσϑαί τί τινὰ εἴ. 
ῬΙΙΙ, 1808. τί μ᾽ ἄνδρα πολέμιον | ἐχϑρόν τ᾽ ἀφείλου ...; οχ 938. Εἰ, 

- 0 Ἐ 

Ν ΦΧ Υ ὩὉ ΠΥ ΌΠΩΣ γὼ: ἀν “Ἐς, 
ἐ ἘΝ ΩΣ ἄκος γος τύ εος γναν ΤΑΟΎΣ ἀν πον 35". ὃς δ λωλενν" 

“Ἃς, Ἄς» 
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ὁ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἥκων, καίπερ οὐ δύσοργος ὦν. 
δηχϑεὶς πρὸς ἁξήκουσεν ὧδ᾽ ἠμείψατο" 
Οὐκ ἦσϑ᾽ ἵν᾽ ἡμεῖς. ἀλλ᾽ ἀπῆσϑ᾽ ἵν᾽ οὔ σ᾽ ἔδει. 
καὶ ταῦτ᾽, ἐπειδὴ καὶ λέγεις ϑρασυστομῶν,. 980 
οὐ μή ποτ᾽ ἐς τὴν Σκῦρον ἐκπλεύσῃς ἔχων. 

Ηδς. 28ὅ. τὸν πάντα δ᾽ ὄλβον ἦμαρ ἕν μ᾽ ἀφείλετο. Αὐὶδῦ. ἤδη, ὅ96. οὐ 
δήπου μ᾽ ἀφελέσϑαι διανοεῖ} ἄδωχας αὐτός; 600. τοῦτ᾽ ἀφαιρεῖσϑαι 
πάλιν πειράσεταί μ΄. ῬΡΙαῦ. Τπ08]]. 28. ἀφελέσϑαι τοὺς Σύρους τὴν 
πόλιν. 

μ8} μὲ (ϑαρτ. οὐ) Ἐ' 
811. ἐνθάδ᾽ ἥκων] “Βοίηρ, ϑνροιφῆΐ ἰο ἐπὶ" Υ ἴπ6 ρῥγτογοοδίίοα. ΟἿ᾽ 

Α]. 1808. αὐτὸς ἐνθάδ᾽ ἵἴξομαι. (Βα. Β. 1168. ἀλλ᾽ ἐς τόδ᾽ ἥξεις ... 
(Βα. Ο. 12. νγακοῖ: “τὰ 5ι0π5.,) 1. 6, ἴῃ ἤπης τούτη βύαθιι) 46] 0 5115, τ] 
ΠΘΙΉΡΘ ΠΘΟΘϑβα Ἵππ|, νἹ θθδῦταν ΦΙ1α τα ἴῃ ῬΥΟΡΥ τα θη ΒΟ ΓΘ ΒΡΟΠΙΘΥΘ.᾽} 
γγυμᾶου: “ἴη ἦθος δἰαΐι, ἴηι ᾿ὶδ αγιριιδέϊϊς᾽. Βαγροθ ἢπᾶθ ἤὸ 561η886 ἴῃ Π6 
ΘΟΙΠΠΟῺ Γαϑϊηρ', ἃ πα οοτγθοῖβ: ὁ δ᾽ ἀντιδάκνων. 

δύσοργος] 1. 4ᾳ. ὀξύχολος, “Λαείψ, ἱγαδοῖδιε". ΟἿ, Α]. 1017. 
818. δηχϑ' είς] β0Π01: λυπηϑείς. “Παυΐηρ, ὕδθοη δίμπῳ" (θ81164, νοχϑᾶ). 

ΟΥ,. 1868. Τι. 2ὅ8. οὕτως ἐδήχϑη τοῦτο τοὔνειδος λαβών. 1117. Απι. 
91:7... 1110. ἔππιν. Μρᾶ, 199. οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχϑείη πόσις. 
1381. οἵδ᾽ οὐκέτ᾽ εἰσί τοῦτο γάρ σε δήξεται Αὐἷδύ. ΑοΙ. 1. ὅσα δὴ 
δέδηγμαι. 

πρὸς ἁξήκουσεν] “41 τὐλαί ἠδ παι ἤδαγα". Δοοοτγάϊπρ' ἴο Ὀἰπάουῇ, πρὸς 
ἰ5 ἴο 6 γϑίθυγϑ, ποὺ ἰο δηχϑεὶς, θπῦ ἰο ἠμείψατο. 1 δι ἱπο! 64 ἴο {Ππ|η|κ 
οὔποθ. ΟἿ, Τὺ. 1211, ἀλλ᾽ εἰ φοβεὶ πρὸς τοῦτο. Βαϊίημθημ Θχρ δίῃ 8, 
δηχϑεὶς πρὸς τούτων ἃ ἐξήκουσεν. ““ Οπΐ5 ἔδταῦ ραν οϊρίππι δηχϑ'εὶς 5ἷο 
Δ ΌΒοΙαίθ ροβίψυτη ὃ 

8719. ἕν᾿ ἡμεῖς) ὙΥΈΏΘη 1 τοϑοπθα {πΠ6 ΒοΟΑΥ οὗ Α6111165. Οὗ 818, Α βἴπαῖαν 
ΥΘΡΙΟΔΟΝ 15 τηϑᾶρ ἴῃ ΑἹ. 1281. ὃν οὐδαμοῦ φὴς οὐδὲ συμβῆναι ποδί. 

880. ταῦτ᾽] ὅς. τὰ ὅπλα. ΤΠοοίουθ ρα ἃ δοιημαα δἴϊον ταῦτ᾽, ἃπᾷ 
οοππθοῦ 10 τ ἔχων. ΤῊΘ σοτημηδ 15. ΓΟΠΡΊΥ οὐ οα Ὀν Π1πᾶ. 

ἐπειδὴ καὶ ...] καὶ οπι. Ἐ΄. φιι. ἐπειδὴ καὶ λίαν ϑρασυστομεῖς. - 80 
Ἐπισ. Ηθο, 1970. ἐπείπερ οὕτω καὶ λίαν ϑρασυστομεῖ. ΟἹ. (Ε4. Κι. 412. 
λέγω δ᾽, ἐπειδὴ καὶ τυφλόν μ᾽ ὠνείδισας. Ἐπν:. Μοᾶ, 526. 

881. οὐ μὴ ... ἐκπλεύσῃς] ὙΠπαὺ π6 οοπδίγποίίοη. οὐ 1π6 δου 15. τἱρμΐ 
ἢθύ6, 15. δυϊάθηΐ ἔγοτη {πὸ ἔβοῦ ὑπαῦ ὑπὸ ἔαθιγο ἐκπλεύσει οουΠα ποῦ αἰδηᾶ 
ἴῃ Π6 γϑύβθ. Βευῦ μούνου ᾧπ6 ᾿παϊοαῦνο ἔπθατο οου]α νυ ποῦῦ τιθῇ 
γἱοθηοθ Ὅ6 ᾿ἰπἰγοαπορα, νν6 δἰμηοϑῦ ἱπ να  Ὀ]ν Ππα {Ππ656 Ρ]δοθ5 ἴο πᾶν ῬΘΘη 
ἰοιηρθυθά υγῖπι. Εἰ, ρ. Ἐ]. 1062. οὔ σοι μὴ πα οτος (ε. μετάσπωμαί) 
ποτε. ΑἹ. ὅθ0. οὔτοι σία: . μή τις ὑβρίσει (τ. ὑβρίσῃ). (Β4, Ὁ. 408. οὐ 
τάρ᾽ ἐμοῦ γε “μὴ κρατήσουσίν (η. κρατήσωσίν) ποτε. 1024. οὺς οὐ μή 
ποτὲ φυγόντες ἐξ ἐπεύξονται (:. ἐπεύξωνται) ϑεοῖς. 111. οὔ τοι μή- 
χυκθ το ον ἀξ ουτά τις ἄξει (τ. ἄρῃ οΥ ἄκοντ᾽ ἀγάγῃ τις). Διΐ. 1048. 
οὐδ᾽ ὡς ... μὴ τρέσας ἐγὼ | ϑάπτειν παρήσω (;, παρῶ τῳ) κεῖνον. Οοπι- 
ῬδΥ6 4150 (Εἅ. ΚΕ. 771. κοὐ μὴ στερηϑῆς γ᾽. ῬΒΙ. 108. οὐ μὴ πίϑηται. 
418, οὐ μὴ ϑάνωσι. ΑἹ. 88. ἀλλ᾽ οὐδὲ νῦν σὲ μὴ παρόντ᾽ ἴδῃ πέλας. 
(4. Ο. 400. ἀλλ᾽ οὔτι μὴ τύχωσι τοῦδε συμμάχου. Τν. 621. οὔ τι μὴ 
σφαλῶ. 1190. οὐ μὴ λάβω. ἘΠ. 42. οὐ γάρ σε μὴ ... γνῶσ᾽. 1029. ἀλλ᾽ 
οὔποτ᾽ ἐξ ἐμοῦ γε μὴ μάϑης (1]. πάϑης) τόδε. (Εά, Ο. 177. 849. 1708. 
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τοιαῦτ᾽ ἀκούσας καξονειδισϑεὶς κακὰ 

πλέω πρὸς οἴκους, τῶν ἐμῶν τητώμενος 
᾿ - ,ὕὔ 2 » 3 ’, 

προς τοὺ κακίστου κακ κακῶν Οδυσόσέως. 
Ε] -" -“ ς 

κούκ αἰτιῶμαι κεῖνον ὡς τοὺς ἐν τέλει. 385 

ἘΠ. 1052. 50}. ϑϑρί, 190. λευστῆρα δήμου δ᾽ οὔτι μὴ φύγῃ μόρον. 281. 
οὐ γάρ τι μᾶλλον μὴ φύγῃς τὸ μόρσιμον. Ἐπτ. Μεα, 726. οὔ σε μὴ μεϑὼ 
ποτε. ΒΌΡΡΙ. 1019. οὐ γὰρ μὴ κίχῃς μ᾽ ἑλὼν χερί. Αὐὶϑῦ, 65}. 899. κού 
μή ποτέ σου παρὰ τὰς κάννας οὐρήσω μηδ᾽ ἀποπάρδω. Αν. 401. τὰς σπον- 
δὰς οὐ μὴ πρότερον παραβῶμεν. Τ,γ5. 498. τὸ γὰρ ἀργύριον τοῦτ᾽ οὐκέτι 
μὴ καϑέλωσιν. ῬΙαίο Εδρ. Χ. ρ. 609 Α. οὐ γὰρ τό γε ἀγαϑὸν μήποτέ τι 
ἀπολέσῃ (ΠοΥα {π6 ἔπύιτθ σου] 6, ποὺ ἀπολέσει, θα ἀπολεῖ). Υ. Ἐ]ΠΙ5]. 

Πτπ ΟἿ655. σοῦσι: Ν. ΧΥ͂. ρ..218.. ΤῈΘ εἰ ρελδαὶ ηϑύμτα οὗ {Π15 Ομ ΓΟ ΙΟΏ 15 
ονἱαθηῦ ἔχου {Π6 ΠΟΠονσϊπρ᾽ Ρδϑδϑερθβ5, δαἀποθα ὈῪ Ε]ΠΊ516υ (84 (Β4. Ο, 117.) 
Αὐῖϑυ, Ερο]. 646. ὥστ᾽ οὐχὶ δέος μή σὲ φιλήσῃ. Χοη. Μοηι. "1. 1. 35. οὐ 
φόβος μή σὲ ἀγάγω ἐπὶ τὸ ... ταῦτα πορέξεσϑαι. ΡΙαῦ. ΑΡΟ]. 28 Α. οὐδὲν 
δὲ δεινὸν μὴ ἐν ἑμοὶ στῇ. Ἐδρ. 466 Β. οὐδὲν δεινὸν μήποτε ἡ ἄλλη 
πόλις ... διχοστατήηση. 

τ δὴ ἐν 

50Π01: ἔχων. λείπει (τὰ «44. Βι.) ὅπλα. 

882. τοιαῦτ᾽ ἀκούσας ... κακά] ΟἿ 607. ὁ πάντ᾽ ἀκούων αἰσχρὰ καὶ 
λωβήτ᾽ ἔπη. 1318. ἤκου᾽ ἄριστα. Α1. 1820. Ανῖϑι. ΝᾺ. 1888. ἀρ᾽ οἶσϑ᾽ 
ὅτι βῆξο, ΡΝ ἀκούων καὶ κακά. Βα τοιαῦτα κακὰ ΤηδΥῪ ἀθρθπά 
Θ΄ ΠΙΆ ΠΥ προπ ἐξονειδισϑείς. ΟΥ, 288. φωνοῦσα τοιάδ᾽ ἐξονειδίξει, κακά. 
Α]. 248. κακὰ δεννάξζων ῥήμαϑ'. ῬΙαύ. ΗΐρρΡ. πια]. 804. κακῶς μὲν ὑφ᾽ 
ὑμῶν ἀκούειν καὶ ὀνειδίξεσϑαι, οἷο, 

κακά] “Περγοαςῆος᾽. ΟἿ οη 814. 

888, πρὸς οἴχους) Ωα. πρὸς οἶκον, ἃ5 ἰπ ὅ8. ὅ48, πλέω δ᾽ ἐς οἶκον 
240. Βαυΐ οἵ, οπ 60. 

984. πρὸς τοῦ κακίστου κάκ κακῶν ἀν. ἔπι: ΑΘΓ 581: ὦ κάκιστε 

κάκ κακῶν. Οα. πρὸς τοῦ κακοῦ τε κἀκ κακῶν. ΟΥ̓, (Β4. Ἐ. 1897. κακός 
τ᾽ ὧν κἀκ κακῶν εὑρίσκομαι. ῬΆΠ. 814. εὐγενὴς καξ εὐγενῶν. ἘΠ. ὅ89. 
τοὺς ... εὐσεβεῖς κἀξ εὐσεβῶν. Εν. 94, 1. τοὺς μὲν δυσσεβεῖς κακῶν τ᾽ 
ἅπο | βλαστόντας, ... τοὺς δ᾽ ὄντας ἐσϑλοὺς ἔκ τὲ γενναίων ἅμα | γε- 
γῶτας. ἘΠῚ. ΟΥ̓. 1692. εὐγενὴς ἀπ᾽ εὐγενοῦς. ΑἸΙο. 677, Θεσσαλὸν ... 
καπὸ Θεσσαλοῦ ] πατρὸς γεγῶτα. Ἰπδοον, ΧΧΙΠ. δ6. ϑάρσει᾽ μήτ᾽ ἀδί- 
κους μήτ᾽ ἐξ ἀδίκων φάϑι λεύσσειν. 218, αὐτοί τε κρατέοντε καὶ ἐκ 
κρατέοντος ἔφυσαν. ΧΧΥ͂. 38, οὐ κακὸς οὐδ᾽ ἐκ κακῶν. Αὐἱδῦ. δπ, 144. 
καὶ πονηροῖς κάκ πονηρῶν. 

ἐκ κακῶν) Εον {Πγ8565 νψἂϑ τϑραίθα ἰο θ6 π6 βοῃ οὗ {π86 Κπανῖβῃ 51- 
ΒΥΡμα5. ΟἿ 417. 628,. 1511. 

885, αἰτιῶμαι κεῖνον] αἰτιῶμ᾽ ἐκεῖνον Τ,. 
ὡς τοὺς ἐν τέλει] “0 πιμο αβ ἐλοϑὲ ἴη ροιυοῦ". ϑΌΡΡΙΥ τοσοῦτον. ΤῊΪ5 

Ἰηϑ Ὁ Ὀ6 οογγθοῦ, θαὺ Βαγροβ᾽ οοηϊθούιτ ἴσα τοῖς ἐν τέλει, ὑπο πᾷ οο- 
Οὐ οα 4150 ὅο τπηγ5617, Πὰ5. τη 0 ΘοΟΙηπιο πα 10561, ΟἿ, 8317. τοῖς ἀφιγμέ- 

νοις ἴσα. 
,τοὺς ἐν τέλει} “71λο86 ἴῃ αμίμον μ᾽". ΟἿ, 926. Απίῇ, 617, Α]. 1852. Τὰν, 

ΒΌΡΡΙ. 9ὅὅ. Ηοτοᾶ. ΙΧ. 106. Το. 11. 10, ΥἹ. 88. οἴο. Ηδθποθ ἐντελὴς 
(Ζζβοι, Αγ. 104... 
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πόλις γάρ ἐστι πᾶσα τῶν ἡγουμένων 

στρατός τὲ σύμπας" οἵ δ᾽ ἀκοσμοῦντες βροτῶν 
διδασκάλων λόγοισι γίγνονται κακοί. 
λόγος λέλεκται πᾶς. ὁ δ᾽ ᾿Δτρείδας στυγῶν 
ἐμοί ὃ" ὁμοίως : καὶ ϑεοῖς εἴη φίλος. 8900 

Στροφή. 

ΧΟ. ὀρεστέρα παμβῶτι Γᾶ. μᾶτερ αὐτοῦ “ιὸς, 

391---402 -- δ07---518. 

586, “ΛῸγ ἐμ6 τολοῖθ δαί 8 αἱ ἐλ οοηιηπαηεῖ ο7᾽ ἐμοδο τολοὸ γμίο". ΟἹ, (Β 4. 

Ε. 911. ἀλλ᾽ ἔστι τοῦ λέγοντος. Αηΐ. 138, τοῦ κρατοῦντος ἡ πόλις νο- 
μίξεται. ι 

881. στρατός} “7116 ρεοορῖο". 12]. 749. Ζ5οῃ. Ἐππι. 686. 
οἵ δ᾽ ἀκοσμοῦντες} “16 πηγῖν, αἀϊδογάονίμψ, αϊδοδοαϊοηι". Απί. 180. 
388, λόγοισι νυῖρ. τρόποισι ΝΙο0]. Ῥγοργιηῃ. ἴῃ 8111 Πἰμοῦ. ὅτ. 1. 

294, βομη. Βευρκ, Νϑιοῖς, νόμοισι ΗἩδιΐ. ΟἿ, οη ΑἹ. 1090. 
γίγνονται Ἁς Β, ΚΟ ΤΠ) δον  ΑἸα. Ταχῃ., γένοντοι Τ΄ 3.1: 
390, ἐμοί ϑ᾽. . φίλος] Ἱ Θ. “πιαᾶν μὲ δ ἂ8 ἄδθων 0 ἰλ6 γοΐβ αἂϑ8 Λ6 ἴδ 

ο πιο". ΜΥΔ ἐμοί δ ΘΌΡΡΙΥ ἐστί. 

891 ἢ. ΤΠ μελιδάριον, νυῖυἢ ΠΡΟ μθιλδίϊο οπαγϑούθυ, δα ἰὶν5, υντῃ 
ἐπ οἱ οἵ δβχρυβϑβϑϑῖνβ βδ! θύουσι τηονθιηθηΐβ, ὃ συ Υυ Θχοϊθα βίαίθ οὐ τηϊηᾶ, 
ΤΠ6 ΟΠουτιβ, ϑηΐθυϊηρ {ΠῚ Ὶ Ἰηο {Π| Ῥ]Θ 5 οἵἩ {Ππ61ν Ἰογα, οι ρον {πῖ5 ἤν Ρο- 
ΟΥ̓ΤΟΟΆ] ἰῃν οοϑὕϊ οι 8.5. ἃ ΤΠ 5. Οἵ ᾿ἱπουθϑϑῖηρ ὅΠ6 ὁοηΠάθηοο οἱ Ῥ])οοίθίθα, 
Ῥγ γτϑρθαύθαϊν οα]]Π]ηρ' οἢ 0π6 σΟ δ [ΟΥ̓ νθηρθθηοθ οἡ ὕπη6 ῥγθίθη θα οὐΐτπθ5 οἵ 
π6 Αὐγῖαεθ ΤΊΘΥ 081] οη Γᾶ, {π6 ῬΕΣυρο-Τ γάϊομη Οὐ 0616 οὐ θα ἐοὸ ρα 58 
{πΘ. νυν οἰκθάηθϑβ οἵ {πΠ6 Αὐγιᾶεςθ, Ὀθοόδιιθ6 ὉΠ6 1. οὐἶπηθ Πδα ῬΘΘὴ οοτμηη 68 ἴῃ 

{πὸ ῬΒγυσῖθη πα Μυβίδη τηοιιηὐδῖηβ, ὙΠ ΠΘΥΘ {πο0856 φρο αθθθθα 66 πτηοϑῦ 
ΖΘΔΙΟΌΒΙΥ ὑνουΒἰρροᾶ, ϑελη. ΟἿ Απῦ. 970. ἕν᾽ ἀγχίπτολις ... [άρης ... 
εἶδεν οἷο. 

ὀρεστέρᾳ ... Γᾷ Ὑ. ὀρεστέρα ... Γᾷ Δ. 
ὀρεστέρα] “Τηλανιίηφ πιοιηίαϊηε᾽. ἘΟΥΙΔΘα ἃ5 ἀγροτέρα, [π6 δορί μοὶ οἵ 

Αὐοπβ. (1|, φ΄. 470. πότνια ϑηρῶν [Ἄρτεμις ἀγροτέρη. Ατἶδι. “ΓΙ. 118. 
Ἄρτεμιν ἀγροτέραν. Τ,γ5. 1262, Εᾳ. 660. 1]. φ΄. 486. ἀγροτέρας τ᾽ ἐλα- 
φους. β΄. 86). ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων. Οἄ. λ΄. 610. ἀγρότεροί τε 
σύες. ρ΄. 29Ό. αἶγας ἐπ᾽ ἀγροτέρας.) ΟἿ. Ηοῃι, 1]. χ΄. 98. δράκων ... 
ὀρέστερος. Οἄ. κ΄. 212. λύχοι ὀρέστεροι. Ἐπ, ΒΔΘΟΙ 1141, ὀρεστέρου 

. λέοντος. ϑομη: “ΟΟΙΠΙΠΟΗΪΥ μήτηρ ὀρεία, “ἤεγα πιοπίϊμηι ἀθα". Οἱ 
{π|5 τηοιιηὐοϊη σοπ 655 566 ΜΙΒΡΥ, δα Ἐατ, ΗΘΙΪ, 1821. 

παμβῶτι] “Αἰ-διιδίαϊπίη . Ἡδοτη. 1]. ι΄. ὅ68. γαῖαν πολυφόρβην. δ ἾΑ 89. 
χϑονὶ πουλυβοτείρῃ. 8} ΧΧΧ, 1, Γαῖαν παμμήτειραν ἀείσομαι ... ἢ φέρ- 
βει ἐπὶ χϑονὶ πανϑ' ὁπόσ᾽ ἔστιν οἴο. Ογρυ. ΕῪ. 1. παμβώτορα γαῖαν. 
ΖΒΟΙ. ῬΥΘΙ, 91. παμμῆτόρ τε γῆ. Ῥεγβ. 624, παμφόρου γαίας. ΟἾιο. 121, 
καὶ γαῖαν αὐτὴν, ἢ τὰ πάντα τίκτεται. ΟΥΡΗ. Η. ἴῃ Τοῖν. Γαῖα ϑεὰ, 
μῆτερ μακάρων ϑνητῶν τ᾽ ἀνθρώπων, | πάντροφε, πανδώτειρα. Ὑ]τρ', 
Ἄππι. ΝΊ, ὅ95. “Τεγγ οπιπΐραγοηίϊδ ". 

Γὰ] “Βαγνίμ᾽, 6 βϑίηὴθ δ μὰ δῃᾷὰ Ουθθ]θ. ϑύγα. Χ, ρ. 409, οἵ 

“δῇ Ἢ Ἷ ΣΝ 

ἃ "Ὁ - μ᾿ ὰῶνΝ ει μ᾿: ἘΣ {δε: Ἰὰ 



Ὀρδεραυησεε σφ ΤΩΝ εκ σὲ 

; ΦΙΜΟΚΤΗΤΗΣ. ΟΥ̓" 

[ ᾿ , ᾿ "» , 
α τὸν μέγαν Πακτῶλον εὐχρυσον νέμεις.. 

ἈΡΓΌΝ Ξ 
σὲ κἀκεῖ, μᾶτερ πότνι᾽. ἐπηυδώμαν, 806 
[ρας 2  ς ὋΣ, -»" [χ τ ᾽ ’ 

οὐ ἐς τονὃδ “τρειδᾶν ὕβρις πᾶσ ἔχωρει. 

Φρύγες καὶ τῶν Τρώων οἵ περὶ τὴν Ἴδην κατοικοῦντες Ῥέαν τιμῶσι ... 
μητέρα καλοῦντες ϑεῶν. ΤΠΘ6 βϑὴ8 φοάαθϑβ νγοι]α 566 8150 [Ὁ Πᾶνθ 
Ῥθθῇ ὙΠ ρΡΡοα ἴῃ Τιθηποβ 105616, Ὑ. Βύθρῃ, ΒυΖ. ν. “ῆμνος, ὴο β8υ5 ὕΠ6 
ἰβδηα ἀουϊνϑα 15. πῶ ἀπὸ τῆς μεγάλης θεοῦ, ἣν Λῆμνόν φασι ταύτῃ 
ὃὲ καὶ παρϑένους ἔϑνυον. ““Α5 ποαᾶ νν»ὰ5 ΜΟΥΒΕΙΡΡΘα ποὺ ΟΠ] ἴῃ ὑπ 
Ττοδα, θα δὖ Τιθιηηοβ 8150, 85 βύδίθα Ὀγ δίοθρῃ. ΒυΖ. ἴῃ “ῆμνος, 516 15 
ΠΟΘ. ῬΙΓΟΡΘΙ͂Υ ᾿πνοκρα 8ἃ5 υυιΐηοϑϑ οὗ π6 ὙΓΟΏΡ5 ἀοη6 ο Νορορίύοϊθιητιϑ ᾽". 
(ἰοαϊδε. 

892. μᾶτερ αὐτοῦ “]ιός] 56. ϑιρ0]. 892. Γᾶς παῖ Ζεῦ. 
898. τὸν μέγαν Πακτωλὸν) “7λε φνεαί (ποῦίο, ἱϊμδένῖοι6) Ταοίοϊι5". 80 

ἴῃ. σαι. 1]. υ΄. 1ὅ. μέγας ποταμὸς βαϑυδίνης, 1 ὃν ΞΙάνϑον καλέουσι ϑ'εοί. 
Δ ΚΟΠοΙ ἃ ργόροβοβ τὸν μέλανα (“ατρῸ ἐμν άπ", Ὑιτο. α.. Π|. 181.)». ναμ- 
θυ ΘΟ 5165 τὸν μέγαν ἀπαουθίθαϊν οουγιρύ, ἀπά Π6 τηθηίοη5 Γι ηἀθιηδ 5 
ἱηρδηΐοιι5 οΘοπ͵δοίαγο Τμώλιον (τμώλιον, νΥ Π10 ἢ. σου ὑϑΙ ΠΥ ταῖρι Θαβι]γ Πδγο 
Ραϑθθα ἰηΐο τὸν μέγαν). (τ. τὸν καλὸν ... (Οἃ, λ΄. 389, ὃς πολὺ καλλι- 
στος ποταμῶν), οΥ τὸν κλυτὸν ... Οὐ τὸν Φρυγῶν ... ΟΥ ἅτις, μάκαρ, ... 
ΤΠ6 ροάᾶθϑθ Εδυΐῃ γγὰβθ ΟΥΒΠΙΡΡΘα πὸ 1655 ἴῃ ᾿υγᾶϊα ὑπδη ἴῃ ῬΠΥΥρία, [η- 
ὁογῦ, 46 ἄθα ϑ'γγία ο. 16. πυργοφορέει, ὁκοίην Ῥέην Λυδοὶ ποιέουσι. 8.688 
4150 {Ππ6 οοτηχηθηἑδίοῦβ οἡ Επιῦ. Βδοοι. δὅ. Ηροτοά. Υ͂, 102. ΤῊΘ Ῥβδοίο]ϊαβ 
δα 15 Βοῖιτο6. ἰῃ τηοτιηῦ ΤΊΏΟΪ]α5, ὅπ ἴανουσιίθ ἃ θοᾶθ οἵ Οὐθθ]θ, νγᾶὰβ 8 
ὑυϊδαύανν οὐ π6 Ἡθυτητιβ, 8η6 ἤονγθα ἩΘδΥ ϑϑΥα15. 

εὔχρυσον] “τ Αδοιιιάΐηρ ἴῃ 9οϊά;. Ξ6ΠΟΙ: χρυσᾶ δὲ ψήγματα ἀπὸ τοῦ 
Τμώλου τοῦ ὄρους διὰ τοῦ Παλκτωλοῦ καταφέρεται. Αὐἴμθη. 308 Ο, ἢ 

 Παλντωλὸν ἔχουσα χρυσοῦν ψῆγμα καταφέροντα. Μίτρ, Ζη, Χ. 149, δὲ 
»ίησιϊα οἰία ... Ταοέοζιδφιο ἰγγίφαξ αἰ ο. {πν. ὅδ᾽. Χ͵Υ͂. 298, αμγιι } φιοὰ 
Τα οἱ ἜΦΗ υοἷυϊέ ᾿αοίοϊμδ αὐεπα. ύγαθθο [6115 πιὸ {πῶῦ ἴῃ ἢἷδ δύ {Π686 

ΘΌ]6η ρδυύϊο]65 (Τοῦ. γταπιεηία) ᾿ϑα οθαβθα ὅθ οοη6 ἀονῃ. 
νέμεις]} “οδδοδ565έ, ἠοϊηεει". 1. ᾳ. ἔχεις. ΕΔ. Ο, δά. 

σεμνὸς Ποσειδῶν (56. τὸν χῶρον). ὅ16 πᾶ ἃ ἰθιηρ]8 εὖ βαγᾶϊβ. (Ηδγοά. Υ͂, 
102), οὐ Ὑγ 10} 506 ΥὈΪΠΒ 501} οχὶϑῦ. ΒΌΤΡΘΒ ΤΥ̓ΘΏΒ]α΄θΒ: “μοι. 

894. κἀκεῖ] Τλον ἐοο᾽ (πῃ ΡΒΙΎρΊδ), 8.5. ΠΘΥ6, ϑ6Β01: καὶ τότε σε ἐπε- 
καλεσάμην τιμωρήσασϑαι τοὺς περὶ ᾿᾿γαμέμνονα, ὅτε προεδίδοσαν τὰ 
ὅπλα τοῦ ᾿ἀχιλλέως: καὶ νῦν δὲ καλῶ, ἵνα τούτους τιμωρήσῃ. ΤῆΘ στοεί 
ϑοδάθ55, ὕπ6 ρυθαῦ τοὐμοῦ οὐ {Π6 σοᾶβ, Εδυῦῃ, ΟΥΌ 616, οὐ πιθα (ν πῖ ἢ, ἃ5 
Ὑ7611 δ5. ὑπ6 αὐθοκ ἔρα, πὸ Τιδύϊη “ἐογγα", ἃπα {π6 Οδθυτηϑη “67, 46᾽, 8Υ6. πῸ 
ἀουθὶ γαγϊδύϊομ5. οὗ {Ππ6 βϑῖηθ Πϑη16), γνῶ Οη6 οὗ {Π6 οἰίοε αἰνιηἶϊ165 οἵ {Π6 
Ῥῃγυρίαηβ. Ὑίγρ. Ζη, ΥἹ. 786. “φιαϊΐς Βεγεομψηίία πιαίου' [ ἴπυθἠϊέι)" δι Ὑ 
Ρηγηίας ἐμγγὶία ΡῈῪ εὐϑο5᾽. Ἡθηοθ 586 15 βύγιϑᾶ Φρυγίας σώτειρα ἴῃ Η, 
ΟΥΡΙ.. 

590, ἐπηυδώμαν Α. Κ. 1.. ΑΙ4. ἐπηυδώμην Β. ἐπηυδόμαν Ηδ]. ἐξηυ- 
δώμαν Τ΄. Ταχτη. Ωα. ἐπαυδώμαν. 1. 4. ἐπεκαλούμην. “1 αὐάγνο55εα, οαἴοα 
ὁπ ({ον υθηροαηοο)". “ΠΟ το 416 νοΐϊοθ ὃ5 ἴπ 180. 

896 Ξξ ὅ12. Βδοοῆῖο οὗ" Βδοοῆθϑδῃ Τοἰγδιηθίθυβ. 
896. τόνδ᾽ (τὸν Β.) Νοορίο]θιηι8. 
᾿Δτρειδᾶν Α. Β. Κ. 1,. Ταχση. ΑΙά4. ᾿ἀτρειδῶν ἍΤ. 
8917, ὕβοις πᾶσ᾽] “]πδϑοϊοποο οΓΓ ουϑγῃ Κιπα᾽, οὐ “ἕη {μὶϊ ἤονοο, ὙΥαμ: 

ῳ 



τ λν γὰν 

δὃ ΣΟΦΟΚΖΕΟΥ͂Σ 

[ Ἁ 4 “ , 

οτὲ τὰ πάτρια τεύχεα παρεδίδοσαν. 
ἰὼ μάκαιρα ταυροχτόνων Ἐς 0 

ΥΨΆΙ “ - , , ς ἢ Ἷ 
λεόντων ἔφεδρε, τῷ “αρτίου σέβας ὑπέρτατον. 

ΦΙ. ἔχοντες. ὡς ἔοικε, σύμβολον σαφὲς 

“φηα οοηζιιηιοῖζα". 30 1165. εὐνοίᾳ πάσᾳ. 514. κακοῖς τοῖς πᾶσιν. 1492. 

πᾶν κράτος. ΤΥ. θ4ὅ. πάσας ἀρετᾶς. Ηοιι, Π. ο΄. 19. πᾶσαν ἀεικξίην. ΡΙαί. 
46 δᾶπο. 14. ᾿ἀριστοφάνους... μοι μόν μεν πᾶσαν ὕβριν αὐτῷ (αὐτοῦ ἢ) κατα- 
σκεδαννύντος οἷο. ὃ. ΕΞ ἘΡ. 1. ὃ. πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασϑε. 50. 8150 
πᾶσαν σπουδὴν ποιεῖσϑαι Ἐρ. 5. Τα, ν, 8. 

ἐχώρει] ΣῬΡεηΐ ἤονέλ, ργοοεοαθα᾽. Οἱ, Τυδοῖι.. 803, μή ποτ᾽ εἰσίδοιμί 
σὲ ] πρὸς τοὐμὸν οὕτω σπέρμα χωρήσαντα ποι. Δηΐ, 10. 

898. τὰ πάτρια τεύχεα] 7 λ6 αὐηὶδ Οὗ πὶν [σίλεν, {διὸ ΑἹ γ8 ΟΓ δὸ Γα- 
ηγ᾽. ῬΟΙαχ 11. 2. ἡ δὲ διὰ τούτων (γονέων) κτῆσις πατρῴα, πατρικὴ, 
πάτριος. ΟΥ, 806. Οορδιθ πΠ6 ποὰῃ παντδβυχία, ἱ. 4. πανοπλία. ἸύοίοΥ 
ὅτε ἴο ἐχώρει. 

899. παρεδίδοσαν] παραδί δόσαν Ι,.. δηα (ΘΈΡΥ. Ε) Κ. Β. “7λοῃ τυγοηρ 
αιυαγἀοἀ". ΟΥ̓. 604. ὅ6Π0]. το: ἣ παρὰ τὸ ἄλογον καὶ ἄδικον δηλοῖ. Οου- 
θοῦ Π15 νιν τῷ “αερτίου, {π6 ᾿π θυ νθηΐηρ' ὑνοσβ (85 οἴμον 868.) Ῥοΐμρ' 
Ρϑυθη ῃθῦϊο. Μυβρτανο τ 65 {πι5: παρεδίδοσαν (ἰὼ ... ἔφεδρε) τῷ οἷο. 

400. ταυροχτόνων λεόντων) ΟΥ, Τισοορ 41. ταυρόσφαγον λέαιναν. 
λεόντων ἔφεδρε] 1. 4. ἔποχε. (Επτ. Ιοπ. 202. πτεροῦντος ἔφεδρον 

ἵππου. ἘΠ65. 964. γῆς ἔφεδρον ... στρατόν.) “17)λαί εἰίο5: ογι ἰΐοτι", 1. 6. 
ΟΝ ἃ ΟΠϑυϊοῦ (ΟΥ̓ ὁ8.}) ἄγϑυνη ὈΥ Ιἴοπ5. ὅο ἕπποι οὐΐθῃ τιθϑὴβ ἃ οπδχϊοῦ 

, Οὐδ ὈΥ ΠΟΙΒ65. Αὐἱϑύ, ΝΡ. 126ὔ. 1272, Ὑιγρ. ἄπ. ὙἹΙ. ὅδ1. “Ομαΐμον 
μῖς ἱηπυδοίιδ ὀφιῖς, ἐἐ "ἰαπιραία φιιαϑϑατϑ ᾽. ΧΙ. 186. “ὕμηοίος οοπδοοπαοδαί 
ὀφμοδ΄. ὅ6101: ἐπὶ ἄρματος γὰρ λεόντων ὀχεῖται ἡ Ῥέα. ΟτΡΆ. Ἡ. ν. 36. 
ταυροφόνων ξεύξασα ταχύδρομον ἄρμα λεόντων. Υἱτρ. «μη, 11. 118. “οἱ 
7μποέὶ ομγγληι ἀοηιΐπωυ δεδίουα ἰθοηθοῦ. ἴμπον, 11. 602, Ονἱα. Μοί. Χ. 708 ἢ 

Εδϑδι. ΤΥ. 216 ἢ. ΤΠ15 σοάάθθθ 15. 8150 γϑρυββϑθηΐθα ἴῃ ΠΟΥ βὕδθιθϑ ἃ 5 Υἱα]ηρ' 
Ο ἃ Ἰῖοη (Μ1]]. Αὐοῆθθο]. 895, 8.), Υϑιλαγ κα ΟΠ ΘΙ, 

401, Μαερτίου Α. Β. Κ. 1,.. Τ. ΑἸΙά. Τατη. ΒΥ. Μαρτίου Ἐ΄. Ἡδιτη, 
Π1πα. ϑὅϑγέ, οί. Οἷ, οἡ 41]. 880. Οομηπθοῦ τῷ “αρτίου υἱὔἱῦπ παρεδέδοσαν, 
ἃ.5. ὕΠ6 βο!ο]. αἀϊτθοῖβ. Βαύ 10 τη. ΡΟΥΠδρ5 ἀθρομᾶ οα σέβας. ΟΥ, ΕΠ. 688. 
πᾶσι τοῖς ἐκεὶ σέβας. 

402. σέβας ὑπέρτατον] ὅ6101: ὦ Ῥέα. ἢ νοητέον τοῦτο ἐπὶ τῶν ὅπλων. 
ΤΠ Ἰαύθι Θχρ] μα ῦοη 15 ΘΥϑοθα ΡΥ Π1ηα. Ὡηα τηοϑὺ γϑοθηῦ ὀοιηπιθηΐε- 
ἴοΥϑ, πο ἀοιδύ οα δοοοιηῦ οὗ ὕπ6 ροβιψίοη οὗ 1Π6 νψογᾶβ δ αμ θυ ῬΥθίου 5 
[π6 ΤΟΥ ΔΟΥ, [Ππ6 βϑιηθ ροάάοβα Ῥοίηρ 5ὑγ]οᾶ ϑεῶν ὑπερτάτη Δι. 838, Ὗγὸ 
τἱρῦ οουγοοῦ ϑεὸς ὑπερτάτα. Βιεῦ {Ππ6 ᾿ἰβο]αθα ρμοβιθοη οὗ {πΠ6 νγογβ 15 
ἀροϊηδῦὺ {Π15 οομβίγ πούϊοθ, ΒΘΥρῚς ΘΟΏΒΙΘΥΒ τῷ “αρτίου το ὍΘ ΣΝ 
ΘοΥΤαρῦ, δα ῬΥΟΡΟΒ68, λεόντων ἔφεδρ᾽, ἰὼ τἄργ᾽ ἰδοῦ [ταῦϑ' ὄρα}), σέ- 
βας ὑπέρτατον. Σέβας ταθδι5 “ἀπ οὔεοί ὁ} γδυδγόηθε οΥ' αὐἀριϊ"αἰΐοτι", ἃ.5. ἴῊ 
ΕἸ. 686. εἰσῆλϑ'ε λαμπρὸς πᾶσι τοῖς ἐκεῖ σέβας, διὰ 5. ποθ Ραῦ ἴπ δρροϑί- 
τἴοπ ὙΠ τὰ τεύχεα. Οχίογα ΤΎΔΗ51: “45. ἃ πιαγῖξ οὐ" ϑιμργδηιθ γϑϑρθοί, 
ῷα, γέρας ὑπέρτατον (1806). Νδιοῖκς 4150 ῬΥΌροβοδ Ἀλέος οὐ γέρας. ῬοΙ- 
Πδ05 τῷ “Μαρτίου 15 8 1058. 

4038. ἔχοντες ... σύμβολον σαφές] “Παυΐηφ ἃ πιαρῖξοδί ἰοΐόπ οἰο.᾽ 
Ἐπὰν. ἘΠ65, 220. σύμβολον δ᾽ ἔχων σαφὲς | φήσεις οἴο, (Βα, Εἰ. 221. 
(Ε4, Ο. 46. ξυμφορᾶς ξύυνϑημ᾽ ἐμῆς. Ῥογπῶρθ Πονουοῦ σύμβολον τοᾶν 
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ο΄ λύπης πρὸς ἡμᾶς, ὦ ξένοι. πεπλεύκατε, 
τ΄ χκαΐ μοι προσάδεϑ'᾽ ὥστε γιγνώσκειν ὅτι 405 

ταῦτ᾽ ἐξ ᾿Ζτρειδῶν᾽ ἔργα κἀξ Ὀδυσσέως. 
ἔξοιδα γάρ νιν παντὸς ἂν λόγου κακοῦ 
γλώσσῃ ϑιγόντα καὶ πανουργίας. ἀφ᾽ ἧς 
μηδὲν δίκαιον ἐς τέλος μέλλοι ποιεῖν. 

ἀλλ᾽ οὔ τι τοῦτο ϑαῦμ᾽ ἔμοιγ᾽, ἀλλ᾽ εἰ παρὼν 410 
Αἴας ὁ μείξων ταῦϑ'᾽ ὁρῶν ἠνείχετο. 

Βιρηϊν ΠΟΥΘ, ποῦ ΒΙΠΊΡΙΥ “ὦ ηιαν, ΟΥ̓ ἐοκοηπ", Ὀπὺ ὃ “ἐθϑϑουα ἠοϑδρίξαϊϊ5.", δα 
Ῥῃι!οοίθίθβ ΤΥ τηθὲη {πῶῦ ὑπ6 ἔβοΐ οἵ Νϑορίοϊθιηιι Ππανηρ ἃ {π| ὀϑῖι8θ 
οὗ Δηπούϑη66 8.5. Πἰμηβ56 1 ἢ 15. ἃ δι Ποῖθηΐ γθοοτηιηθηδδίίοι. οὐ ἰπἰγοαποίΐοη [0 
μῖπι. Μαβθτανο ΔΡΕΥ ΘΟμΙρα ΓΘ 5. Αὐἱδυᾷ. ὙῸ] 1. Ρ. 416. ἵκανόν ἐστι πρὸς 
αὐτὴν, ὥστερ ἄλλο τι σύμβολον, αὐτὸ τὸ σχῆμα τῆς ἀτυχίας. 

404. πρὸς ἡμᾶς ... πεπλεύκατε] οποία, δπᾷ Πἰπα. Υ ΟΡ οοπηθοῦ 
πρὸς ἡμᾶς νῖῖῃ σύμβολον, “α οἰδαγ ἰοΐοη 10 πιο. 

406. προσῴάδεϑ'᾽] ὅ6Π01: συμφωνεῖτε. 1,80, “αοοϊηϊίϊ5᾽. “Ἐ͵ὲ οἤιίηιο ἴη 
τ΄ αοἰΐῇ 76.) γ6 αὔὸ οὗ" ἀασοογα ιὐἱίξ πι6, ψ6 ργῦθο εὐἱΐᾳ πιε᾽. ῬΙδαύ. ῬΙδθα. 86 Τὰ}. 

»Ὸ- 
- Ἂ 

ᾧ 
᾿"» 
γὼ 

[ ᾿ 
Ὑ 

ἐάν τι δοκῶσι προσάδειν. ΕῸΣ καί μοι Τἰπνοοῦ γτοϑᾶβ καμοί. 
ὥστε γιγνώσχειν] 86. με. Οα. ὥστε γιγνώσκειν μ᾽. δΥυπᾶθοι ΘΟμ 5146 Υ5 

{115 10 ἄἀθρθῃά ΟἹ Π6 ΠΊΟΓΘ ἀϊβίδην ἔχοντες ... πεπλεύκατε. 
γιγνώσκειν Βγ. οἷο, γινώσκειν Ἄ(» ΒΡ ΙΕ ἐκρς Ὸ ΑἿἸΩ. τ 
407. παντὸς ἂν ... θιγόντα οἰ6.1 “ Ἡγοιμία αἰξοηιρέ (110. ἐομολ) τοῖἐλ Λὶξ 

ἐοπψμθ Θυεγ ευϊὶ Υ] (οΥ' ἐλΐηφ) εἰς." ΒΔ] (Βα. Ο. 761. ὦ πάντα 
τολμῶν καπὸ παντὸς ἂν φέρων Ι λόγον δικαίου μηχάνημα ποικίλον. 
π|6 α: Κ...11. ὡς ϑέλοντος ἂν ἐμοῦ προσαρκεῖν πᾶν. ΤΠ6 ἢπίΐο νοῦ γγου]α 
υ6 ϑέγοι ἄν. 

408. ϑιγόντα Ἀ. Β. (4ᾳα.) 1,.. Α14. ϑέγοντα Κα. Τ. Τατη. ῬοΥμδρ5 8ιγεῖν ἂν. 
ἀφ᾽ ἧς] “δῃυ γ16 718 οἥ κολῖομ". ΟἿ. (Βα, Ο. τοῦ ὁ ΣΧ θα οἰλαν, ἘΠ ΟΣ; 

ἀπὸ ποίου ἂν τάχους φεύγων τις ἀποφύγοι. 
409. δίκαιον] δὲ βαιον Τ,. ργ. Οα. τὸ μὴ δέκαιον. 
ἐς τέλος] “1π ἰὴ ἐπά᾽, οὐ “Ὁ απ δπά". Ἡδτγοᾶ. 1]. 40. οὐδένα ... 

οἷδα ἀκούσας, ὅστις ἐς τέλος οὐ κακῶς, ἐτελεύτησε οί, ἩΗβρυδηῃ 6χ- 
ΡΙαῖπ5 “ροϑέγεηιο᾽ (6011. παν. Ιοπ. 1615. χρόνια μὲν τὰ τῶν ϑεῶν πως, εἰς 
τέλος δ᾽ οὐκ ἀσϑενῆ). ϑομποίᾶ: “τοὐϑη 1ξ οοηιθ5 ἐοὸ {πὸ ροῖπι᾽. Οφάϊκε 
ἀμ Μιυβργανο οοηδύνιθ δέκαιον ἐς τέλος, 1. 6. “ἐο ἃ γίρηέ ἐπα, τυϊξι ἃ υἵοιυ 
«ἕο τολαΐ ἴβ νἱρῆξ᾽. ἩδΥάΙν τἰρηῦ. Ωα. ἢ εὐσεβὲς, ἡ καλὸν, ΟΥ̓ Βοπια ΟΥΠΟΥ 
ΘρΡΙ μοί, Οὐ τοὺς πέλας. ΕῸΥ ποιξῖν ῬΟΥΠῈΡ5 φέρειν. 

μέλλοι Κ΄. Τ,. Ἡϊδᾶ. 1Π|. ΒοΙρκ. (ΤΡ 1). μελέα ΤΑΙ τῇ, 
Βυ, ρυ. Πιηά. 11. Δ ναμα. Ἡδτί. ϑὅομπη. μέλου Ἐ᾿ μέλλῃ (5..}. ἂν) Βατγξ. 
Οἵ, Ιβοοῦ. ρΡ. 86 Β. ὅστις τοιαῦτα τυγχάνοι πράττων, ἐξ ὧν αὐτός τε 
μέλλοι μάλιστ᾽ εὐδοκιμήσειν εἴα. ΟἿ, οὐ Απί. 87. 

ποεῖν Ἐ. 
410. ϑαῦμ᾽ ἔμοιγ᾽] 1 5που]ᾷ ρμγοίοσ ϑαῦμ᾽ ἔχει μ᾽. ΟΓ, 687. τόδε 

ϑαῦμ᾽ ἔχει με ... 
δ) ...,εῖ..: Ἵ «μέ ἱῇ (λα!) εἰς.) ΟἿ, οπ 876. 
411. Αἴας ὁ μείξων] Α]αχ, 5οὴ οἵ Τοϊδιηομ, νγὰβ ὑΠπι5 ἀοδιρπαίθα ἴὸ 

αἰβυϊηρι 5}: Πΐτη ἔγοπι Α͵ῶχ 50. οὗ ΟἸ]ο5, γπ0 γνγὰβ δοοογάϊηρ' ἴο ἘΤΟΠΙΟΥ, 
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ΝΕ. οὐκ ἦν ἔτι ξῶν, ὦ ξέν᾽" οὐ γὰρ ἄν ποτε 
ξῶντός γ᾽ ἐκδίνου ταῦτ᾽ ἐσυλήϑην ἐγώ. 

ΦΙ. πῶς εἶπας; ἢ γὰρ χούτος οἴχεται ϑανών:; 

ΝΕ. ὡς μηκέτ᾽ ὄντα κεῖνον ἐν φᾶει γόει. 41 

ΦΙ. οἴμοι τάλας. ἀλλ᾽ οὐχ ὁ Τυδέως γόνος. 
οὐδ᾽ οὐμπολητὸς Σισύφου Μαερτίῳ, 

1. β΄. ὅ28,, μείων, οὔτι τόσος γὲ ὅσος Τελαμώνιος Αἴας, | ἀλλὰ πολὺ 
μείων. ὅὃο ἴῃ ἩΟΙ͂Υ υυῦῖδ ννθ ἴᾶνθ “Ψϑιηθ5 ὑπ6 6] 6 δηα ΨΦϑπιθθ {Π6 1655. 

ὁρῶν ἠνείχετο] Οἷ, ἘΠ. 1028, ἀνέξομαι κλύουσα. 1δαν. Ηΐρρ. 8841. 
οὐκ ἀνέξομαι ζῶσ᾽. Μοά. 838. οὐδ᾽ ἀνέξεται κακῶς | παάσχουσ᾽. 

ἠνείχετο] ἠνέσχετο ῬοΥδΒ. Ῥτεθῖ, Ηρθο. ὑ. ΧΥ͂ΠΙ. πᾶ ΒΙοπιῖ. δα (1. 
88, 6011. ΤῊ. 216. ΤῊΘ ᾿προϑυ θοῦ ΡΡΘἝΥ 5. ὕο 1ὴ8 ΡῬΓΘΙΘΥΔΌΙΘ. ΠΟΙ. 

412- 8. Νοϑορίοϊθηητι5. τι565 [οἰρηθα Ἰθηρτιαρθ: [Ὁ 10 ννὰβ ποὺ Π|.Θ]ν ἐπεὶ 
6 ννόοια πὰνθ ἔοιρσῦ αἱ Του, ἀπ]655 ὕΠοΒ6. ΔΥΠῚ5. Πεαῖ Ῥ6Θὴ Θοηοθαθῆ ἰὸ 
ππ. Ἀπ 580 10. ἴϑοὺ ΠΟΥ ὙΥ ΘΙ ΒΟΘΟΥΙΩΡ; ἴο βΌ1π6 δ οσοιηῦ8. ῬΡΟΟΪτ 
ἔγοτη ΤΘΘΟΠΘ5 [6115 τι5: καὶ “Νεοπτόλεμον Ὀδυσσεὺς ἐκ Σχύρου ἀγαγὼν τὰ 
ὅπλα δίδωσι τὰ τοῦ πατρός. ' 

418. ταῦτ᾽ ἐσυλήϑην] 6]. Τ: ἀφῃρέϑην. ΟΥ, 1865. ΖΒοι. Ῥγοιη. 761. 
πρὸς τοῦ τύραννα σκῆπτρα συληϑήσεται: 

414, ἀλλ᾽ ἡ] ἀλλ᾽ ΟΠ. Κ. Πν ἄρα 605). ϑ'ϑγί, Οἵ, ΕἸ. 879. ἀλλ᾽ ἡ, 
μέμηνας ΜΆ) ῳὰ, ἦ γὰρ χοὖτος (οι. οὗτος) .. ΠΉΡΟΥ ἄρα ...; ΟἿ, 1288, πῶς 
εἶπας; ἄρα (οὐκ ἄρα να]ρ. οὐκ ἄρα 1,. τοι ἡ γαρ) δεύτερον φολιειηνν 
248. 822. 684, ἘΠ. 1221 --, ΑἹ. 1188. (Πα. ΒΕ. 1000. 1089. 1118. (Ε4. Ο. 6 
868. Απῇ. 44, 514, 408. 

ε οἴχεται, ϑανών] -75 ἀοαὰ ἀπά ,90η6᾽. ΑἹ. 999. ὡς οἴχει ϑανών. ἙῪ. 
608. ἔξης ἄρ᾽, οὐδ᾽ ἔνερϑε γῆς ᾧχου ϑανών. (Εά. ΒΕ. 969. ϑανάσιμον 
βεβηκότα. 

418. ὡς μηκέτ᾽ ὄντα ...] Οἵ, 288. ὡς μηδὲν εἰδότ᾽ ἴσϑι μ᾽ ὧν ἀνιστορεῖς. 
ΕἸ. 882. ἐκεῖνον ὡς παρόντα νῶ (39, ,Ῥόει). 1810. Ἐν. 209. φρόνει νιν 
ὡς ἤξοντα. (Εά. Ν. 848. ἀλλ᾽ ὡς φανέν γε τοῦπος ὧδ᾽ ἐπίστασο. 

ὄντα ... ἐν φάει] “15 ἱπ Πρλΐ, πὶ 6. ΟἿ, 1219. οὐ γὰρ ἔστ᾽ ἐν φάει 
γ᾽ ἔτι. ΕἘπτ. Ηδθο. 69ὅ. 1190. “Ῥποη. 1189. δ]. 580. 

νόει] Ῥούμδρβ φρόνει. ΟἿ, Τι. 2389. φρόνει νιν ὡς ἤξοντα. 
ὁ Τυδέως γόνος] Πἰομηθᾶθ5, γγπο νὰ ῦἢ ΤΠ͵γ 5565 ρα ῬΠΙ]οοίθίθϑ. ἈΒΠΟΥΘ 

ἴῃ ΤΙ ΘΙΏΠΟΒ, ΘΟσοΥαΙηρ' ἴο {π6 3601. ““ῬΕΙΠ]οοίοίοθ 10] η5 ὉΠ 56 ὕνγο ἤΘΡΟΘ5 
[ορούμον ἃ5 ἰηᾶιν! 815 οὐ ἃ βίτηῖ αν παι ϑοῦθι, ννο ἃγ6 οἴδθη βροίζθη οὗ ΌῪ 
1Π6 ρΙο ροθῖβ ἃ5. θῃρεροα ἴῃ ἃ ΘΟΙΠΙΠΟΙ ΘΠ ΘΥΡΥΪ86.᾽) ϑολη. 

4117. οὐδ᾽ οὐμπολητὸς Σισύφου “αερτίῳ] “ΝοΥ ὧδ τοῖο τρὰ5 βοὶ (οοη- 
δἰρφηθαῖ, πιαῖδ οὐδεν, α5 φοο(8) ὃν δἰδηρῆιδ ἐο Πιαονίϊμα.᾽. Βυάποῖς : “1. 6, οὐδὲ 
ὁ Σισύφου υἱὸς ὁ ἐμπολητὸς Λαερτίῳ.» Οὐ, [ἢ νγα γοδᾶ “αερτέου, {Π6 
οοημδίσιιθ; οὐδ᾽ ὁ Λαερτίου (ὁ) ἐμπολητὸς Σισύφου, “πὸον δα 80η οἔἡ 
7]ιαονζμδ., τοῦ τῦᾶς εοἰα (0 ᾿ΐηι) ὃψ ϑιϑμρλιε᾽, ἃ8. ψ Βπᾶ ἃ μεγάλα Διὸς 
Ἴρτεμις, ἃπᾶ 5ἰτηῖ]αν οΟΠΟΙ 561. ΘΧΡΙΟΒθθα ῬΏναβθβ. Οἵ, 1]. 344. κεένης δὲ- 
δακτά. Ληΐ. 1084, 1221. κρεμαστὴν αὐχένος. 108. μαντικῆς ἄπρακτος 
(ἄπρατος). ϑδοιιεοῦ, Μοϊοῖ, Ρ. 1817 ἢ, Τιδουίοβ τηδυυ θᾶ Απϑίοϊθα Ὑγμθη 586 
Ὑγὰϑ5 ΡΙΘρηδϑηΐ υνῖ 0} ΤΠ|γθθθ5. ὈΥ͂ ΙΒ ΡΤΙ5. ΟΠ] 8 1ΠΠ|1010 ΘΟμμθχίοη. 0 
ΚὅΟΠΟΙ, δηα ὙΖοίχ δα Τ,γο. 844, ΤΠ15 ΒΟΥ, πηκηοννη 0 ἩΙΏΘΥ, 15. ἔα 118 
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Πςςς οὐ μὴ ϑανωσι᾽ τούσδε γὰρ μὴ ζῆν ἔδει... 
ΝΕ. οὐ δῆτ᾽" ἐπίστω τοῦτό γ᾽" ἀλλὰ καὶ μέγα 

τ΄, ϑαλλοντές εἰσι νῦν ἐν ᾿“ργείων στρατῷ. 420 
Ἢ Ο ΦΙ. τί δ᾽; ὃς παλαιὸς ἦν πατρὸς τοὐμοῦ φίλος, 

Ἵ ΝΥ : , ν 

ΕΙ ἴο ἐΐπ6 Ῥυαρ 88: 566. Κ'6Π0]. οἢ Α]. 190. Ἔιπν. ΤΑΣ ΡΠ ΟΥΟΙ  ἼἸΟΡ ΕΟ 
ἬΜΗΝ {π|5 τι88 οὗ ἐμπολητὸς οἵ. ΤΥ. 586. κόρην γὰρ. Σ .. παρεισδέδεγμαι, φόρτον 
ἘΣ ὥστε ναυτίλος, Ι λωβητὸν ἐμπόλημα τῆς ἐμῆς ἡθεένοξ Οομηρανο ὑπόβλη- 

ΣῪ τὸς, ἐμβόλιμος. 
ἊΡ ̓  »- “Μαξερτίου Α. Β. Κ. Τ,.. Τ΄. ΑΙα4. Τατη. Υαμᾷ. Μαερτίῳ Α. 5ργ. Τ|. 
ΦΕΣ Σ 866, ἜΘΥΥ, ἘΠ. ἼὙαΚ. Βγ. Ἡσδυτη. Ὠ1πά. Ἡυ, ϑόμῃ, ΒρῚ.. Νοῖς. Τῇ Ἰϑυθου χζ 15 

Ὑϑῆχθα (ο {Π|5 1ἴπ ἴῃ 1... ὅ6Π01: τὸ χ, ὅτι πάλιν “αερτίου κτητιχὸν ἀντὶ 
 πρωτοτύπου “Μαέρτου. ΤΠ ἴογια “αέἕρτιος οοοὰγα ἀρϑίη 628, 1357, Ἐν 
 ν ΟΟΠΟΙΠΥΘΏΘΘ οὗ {πΠ6 ὕνγο ρϑηῃηϊύνοθ, 1 4αὰξ οτίου ΡῈ ὴ6 τιρϑῦ τοϑ 1 ρ᾽, 
(μά Ι δι ἱπο]πϑα ἴο {πίπῖκ 16 15,9) οἵ, οὐ 489. τὰ Χαλκώδοντος Εὐβοίας 

"-- 1033. τῶν ᾿“τρέως διπλῶν στρατηγῶν. 

ΩΣ 418. οὐ μὴ ϑάνωσι], ᾿Οαπηοί λαυς αϊοα (δὲ ἀεαά). ΟΥἾ, 108. οὐ μὴ 
᾿ πέϑηται. (Ε4, Ο. 649. οὔ σε μὴ προδῶ. ὅν. 1190. οὐ μὴ λάβω. Ἡδτοᾶ. 
Εἰ 199, οὐ γὰρ μὴ ἀπώσηται. ΤΠΘ ΠΘΡΑΡΙν6 οὐ ἰ5 γτερθαίθα, θθοϑιιβ8 οὐ {π6 
ο ἀἰδίδποθ οὐ {π6 ἴουτηοὺ οὖ; δι 8150 ο σίνθ ρυϑαίθυ ἴογοβθ ἰὸ {π6 αϑϑϑυνίοη. 
ΟΥ ο Αγϊδί, 15. 61 ἢ 

τοὐσδε γὰρ ...] Οοπδίνιια τούσδε γὰρ ἔδει μὴ ξῆν (ἰ. ᾳ. ϑανεῖν). 

“. 419. οὐ δῆτ᾽] ὅς. ἔϑανον. 
ο΄ ἐπίστω οοπίν, ἴτοπι ἐπίστασο, Δ5 ἵστω ἴτοιι ἵστασο, πρίω ἕτοιμη πρίασο, 

Ο ἐτέϑου ἴτοιι ἐτίϑεσο, ἔϑου ἕτοιη ἔϑ'εσο. 
πο καὶ μέγα ϑαάλλοντες) (ρὺ; Ο. τ00. ὃ τᾷδε ϑαλλει μέγιστα χώρᾳ. 
᾿Οὐπποοί καὶ μέγα “δυθη υοῦψ". ῬΟΙπδρ5 καὶ μάλα ον ακοῖ: αλλὰ καὶ, 
μέγα ϑάλλοντες, εἰσὶ ... 

4230. ϑαλλοντές εἰσι] ΟἿ, 412. οὐκ ἦν ἔτι ξῶν. Ἑπτ:. Τρ. Δ. 1288. 
 ξῶσαν τε καὶ θάλλουσαν. 
ΠῚ ᾿φργείων Α. Β. ΑΙ4. Τπτη, ᾿Δργείῳ Κ΄. Τι. (ἀργεέωι στρατῶι) 7. 'Γ. τηρ. 

421. τί δ᾽ ὃς παλαιὸς Δ. ΑἸΙά4. Τγτη. ΒΥ. Ὀῖπᾶ. ΠΠ.. τέ δ᾽ ὁ παλαιὸς 
.Β. Κ. Υ. γεη. Πἰπᾶ. ΠΙ|. τέ δ᾽ ὦ παλαιὸς ΒἘ. τί δ᾽ ὦ (ϑαργτ. ὁ ἃ τη. ΡΥ.» 
Ο δπῃα {Π βοῦν. Ῥυθαιπηρ' ονον ὦ οπδηρθᾶ ἰηίο ἃ τοῦθ }) Ι,, τί δ᾽; ὃς παλαιὸς 

πὶ ΠΡΟ. ΜΈΒΡΥ. Ἐπ|. εἰ δ᾽: οὐ παλαιὸς .. ; Βαγρε5, Μοίῃ. δᾶ (Βᾷ. Ο. ν. 
ΟΠ 814. βογῇ, τί δ᾽ αὖ σταδαῖος (. «6. πρᾶος, ΤΙΘογοΙ.) Ηδστη. τί δὴ ὁ (ἢ 

“παλαιὸς Ηδιὶ. τί δ᾽ αὖ παλαιὸς ὅπη. ΝποΙς. τί δ᾽ ὅ τε παλαιὸς (οΥ 

τί δ᾽ ὁ παλαιὸς τε!) οοη]. Βοιρκ. τέ γὰρ ὁ παλαιὸς Βεαάπδπι δα Ἐπιν. ΤΡ. 
ΟΠ 617, ὙΠΟ σμηρ]6 οιπθηδδύϊου μϑᾷ οσουγγθα «150 [0 την 561. ΟΕ, Αὐἱϑύ, 

ΝΡ. 191. τέ γὰρ (δ᾽ 41.) οἵδε δρῶσιν ...; ἩΨτδηβὶαίθ ὃ παλαιὸς καγαϑὸς 
οἰπο ἀφο απὰ {πὲ φοοᾶ᾽. Οπ ϑοοοπμῦ οἵ {Ππ6 ἐδιηθηθβ5. οὐ {πὸ 1ἴπ6 Ὀϊη- 
Ε΄ ἀονῖ ΒΡ ΘΟΥ5 10 15. δὴ ἰηουροϊαύίοη,. δη6 ὑπῶῦ ΒοΟΡΠΟΟΪα5. τνυγοΐθ ΟἰΣΠΘΥ 
Νέστωρ δ᾽ ὃ Πύλιος ἔστιν; ΟΥ 6156 τί δέ (“ οχίτα γΘΥΒαη ἢ ἃ8 τί φής: 

Ε΄ οἰο.) Ι Νέστωρ ὁ Πύλιος ἔστιν; Ῥϊπάον (64. ΜΝ.) δοη]: τί δ᾽; : ὃς παλαιὸς 

» 

᾿ς σοῦ πατρὸς ἦν τὰ φίλτατα. ““Αριἰ55ϊτη6 Ῥαοοὐδέα! Πογοηΐο υἱν εθίαΐρ, 
' Νοϑίογοιη, γἰστι Π 51 πη βθηθούαίοιη ἀἠθρίιμη, Βα εἶδ, σαὶ ἴρ886. αποάτιθ 

Ο Κ56Π6Χ οϑ, νοϑύθυ θη δ ΟῚ νοοδ᾿᾽». Οδν ἰΑΤΏΪΥ, δ5 Ὁ βίαδμαβ, π6 ρᾶββδρο 

᾿ς οαηποῦ ΡῈ υἱριιύ. Ο. τέ γὰρ ὁ (οΥ τί δ᾽ αὖ) δέκαιος κἀγαϑὸς ...; ΕῸΣ 6 

᾿ πατρὸς ἦν (ον ἐστ᾽) ἐμοῦ φίλος, ] Νέστωρ ...; 601]. 484. Πάτροκλος, ὃς 

ἌΥς ΔΌΝ χει δ τ ϑν ἐτΎΜΟΣ τς α " ΨᾺ 
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Ιν ᾿ τ 

Νέστωρ ὁ Πύλιος ἔστιν ; οὗτος γὰρ τάδ᾽ ἂν 
ἢ ᾿ 

κείνων κάκ᾽ ἐξήρυξε. βουλεύων σοφά. 

ΘΟΠΠπποῦϊοη οὗ {1|6 ΑΝΝΑ δίκαιος κἀγαϑὸς οἵ, 1050. δικαίων κἀγαϑῶν᾽ 
ἀνδρῶν. Δηΐ. ΟΤ1. δίκαιον κἀγαϑὸν παραστάτην. Οὐ τί δ᾽ αὖ καλός τὲ 
κἀγαθὸς .. Φ ΟΣ δὲ ; ὃς φίλος ἐμὸς ἠἡν παλαιὸς κἀγαϑὺὸς ...; Οὐ τί δ. 
ἢ ... ἔστιν; Οὐ τί δ᾽ αὖ πέπραγεν ἁγαϑὸς (οἵ. 878.) .. ἘΝ δλ  ά4 ἀγα- 
ϑός τε καὶ παλαιός μου φίλος "ον Οὐ τί δ᾽ αὖ παλαιὸς τοῦ “πατρὸς 

τοὐμοῦ φίλος ...; ΟΥ ΤαΙΠΘΓ τι δ᾽; ; ὃς παλαιὸς ἦν πατρὸς τοὐμοῦ φίλος 
το ϑν ἘΠ6 ϑογγαρίϊου οὔ ἦν πατρὸς ἰπίο χκἀγαϑὸς νου]ᾶ Ἰοδᾶ ἰο ἃ [αν ΠΟΥ 

οοΥὐτιρίϊοη ὁ ... φίλος τ᾽ ἐμός. ΟΥ̓Χ Τὺ» 208. ξένον. παλαιὸν ὄντα. 
ΟΕ ἀπ:  Ππ..941.ν τί δ᾽ Ἢ οὐχ ὁ πρέσβυς Πόλυβος ἐγκρατὴς ἔτυς «τλῆ ἘΠΘΙΣ 
εἶεν" τί γὰρ δὴ παῖς ὁ τοῦ “αερτίου; Ι ποῦ σοι τύχης ϑστηκεν; 988, τί 

γὰρ τέκνον | τὸ τοῦδε; ποῦ μοι γῆς κυρεὶ τῆς Τρῳάδος; Αγὶδῦ. Ῥϑο, 100. 
τί δαί; Κρατῖνος ὃ σοφὸς ἔστιν; Τὶ ᾿πέϑανεν. ἴδῃ. τ. τί δ. οὐκ 
᾿Ιοφῶν σὴ ατς ΤΡ ΤΠ. 689: ὄλωλεν ἐρς 1Φ. ὦ πότνι᾽, ὡς εὖ. τί γὰρ 
ὃ Δαέρτου γόνος: ὅ48, τί δ᾽ ὁ στρατηγὺς, ὃν λέγουσ᾽ εὐδαιμονεῖν ; ὅθ. 
τί δέ; σφαγείσης ϑυγατρὸς ἔστι τις λόγος; Η5]. 187. οἵ Τυνδάρειοι δ᾽ 

εἰσὶν ἢ οὐκ εἰσὶν κόροι; ΡΙαί. Ῥμοᾶ, ὅ9 Ο, τέ δέ; ᾿φρίστιππος καὶ 
Κλεόμβροτος παρεγένοντο;  γρ. Ζῖπ. Π1, 8389. “Ομϊα ριον" “Ιβοαηζιδ ̓  διιρ6- 
γαΐηθ δὲ υδϑοϊξμγ" στα Ὁ ᾿ 

παλαιὸς ... φίλος] Ἐπιν. Α]ο. 210. παλαιὸς φίλος. Αὐἱδι, Ρ]. 1042. 
ἀρχαία φίλη. Αὐἱδύ. ΝῸΡ. 1187. ὁ Σόλων ὁ παλαιὸς ... ἘΠ. 488. 

499, Πύυλιὸς ἐστιν 1,. ΑΙᾶ. τη. Πύλιός, ἐστιν ΒΥ. Πύλιος ἔστιν 
Βαίία. Ὀιμπᾷ. Πύλιος, ἔστιν Ἤ γι. οἷα. 

ἔστιν:] “15 λδ γοὲ αἰΐυο 2" Ἐπιν. Τρ. Τ΄. ὅ84. οὔπω νενοόστηκ᾽ οἶκον, 
ἔστι δ᾽, ὡς λόγος. ὅ81. Θέτιδος δ᾽ ὁ τῆς Νηρῇδος ἔστι παῖς ἔτι; ΟΡ. 
οὐκ ἔστιν οἷο. Ηδ]. 137. οἵ Τυνδάρειοι δ᾽ εἰσὶν ἢ οὐκ εἰσὶν πόροι; ] ... 
Τ εϑνᾶσι οἷο. 

οὗτος γὰρ τά γὲ κείνων κάκ᾽ ἐξήρυκε σα]ρ.. οὗτος γὰρ τάχα κείνων 
τάδ᾽ ἐξήρυκε Ε, οὗτος γὰρ τάχα κείνων καχ᾽ ἐξήρυξε Ηόστη, οὗτος γὰρ 
τάχ᾽ ἂν κείνων τάδ᾽ ἐξήρυξε Ηδυί. ρα. οὗτος γὰρ τάδ᾽ ἂν κείνων κακ᾽ 
ἐξήρυξε (οὐ τάχ᾽ ἂν ... ἐξήρυξε). ΟΥ οὗτος γὰρ τάδε! κείνων ἂν ἐξηρυξε. 
γι {Π6 Θηαΐπρ᾽ οἵ ΕῈ 1Π1η6 ΘΟΙΏΡΘΙΘ [πο86 οὗ ὅ96. οὗτος γὰρ πλέον. 
ΤῪ. 308. πρὸς μὲν γὰρ φύσιν. 9954. ἔγνω γὰρ τάλας. ἙἘπ᾿:. Ηοτ. 804, 
ἡμεῖς γὰρ καμῶν. Ἠδ]. 1568. ἄρχειν γὰρ νεώς. Τρ. Α. 1146. ἀνακαλύψω 
γὰρ λόγους. Ιρ]ι. Τ΄. 678. πολλοὶ γὰρ κακοί. Τη 811 νΒΙΟΩ ᾿ηϑύδηοθϑ {Π6 
Βροημᾶθθ ἴῃ {π6 ΗΠ ἐοοῦ 15 π501Π64 Ὀγ {π6 ἔδοῦ {πᾶ γὰρ 15 ἃ ΠΟ ΠΟΒΥ]]ΔΡ]6 
πο} 16 οὗ ῬθρΊ Πρ ἃ ὙΘΥΒΘ ΟΥ̓ βθῃΐθηςο, Θηα 15. 1ῃ 5011 Τ]Θ8 ΒΈΓΘ πηϊύοα 
ἴο πΠ6 ρυθοθάϊηρ ννοσα, ὅο νυἱῦἢ ἂν, αὖ, γὰρ, γε, δὴ, μὲν, μοι, μου, νιν, 

τις, τοι οἷο. ὅθε ΕἼ]. Ἐα, ον. ΧΧΧΥΙ. 81. 

428. κείνων οτη. Β. 
κείνων κακ᾽] “1λὲ ουΐϊϊ5 ΟΥ̓ ἵη)ιγῖο5 οαιδοα ὧμψ ἱλμοηι". ὃ ὅ12, τὸ κεί-᾿ 

νῶν κακόν. Απί, 10, τῶν ἐχϑρῶν κακά. ΟΥ̓, οἡ 198. 
κακ᾿ ἐξήρυκε νυ]ρ. τάδ᾽ ἐξήρυκε Ε΄. κ (ϑαρτ. καὶ ἐξηρυκε ΔΑ. γρ. 

κἀξεκήρυξε Τ,. ἃ τὰ. δηΐ. ἰπ 6 56080115. ἃ φοΥγαρ οι ΡΓΟΡΔΡΙΥ οἵ κακ᾽ 
ἐξήρυξε. 8610]. τοο; ἐκώλυσε. να βπᾶ ἴῃ Ἠοιηοι ἐρύξω «πᾶ ἤρνξα. 

βουλεύων σοφα] “Μῳ ἢΛὶθ τοῖδ6 οοτιη8615 ἢ. 
σοφὰ Ἐ. Κι. 1,.. Τ. με. Υ. γοϑη. Ετί. Βαϊ. Ηδηιη. 1ηα, Υαμά. Ηδτί. 

ΞΟΠ. σοφῶς Ἄ, Β, Τ΄. οοὐν. ἬΒ71; ΑἸ: Βοῖβς, ΤΟΙ. (1 βυϊα, 111. 3 19.) 
Βε., σαφῶς Κ΄. Ταχτη. ἐξήρυκε ... σαφῶς οοπ). Εεῖθκο. σόφ᾽ ἂν Βατρ. 

πον νος ΣᾺ ὐὗνεΊέν διὲκ λυνεὺ “- αὖ’ 

δ υὸσς, χὰ τ νὸς χὰ Σὰν ἦν 

ων» ψυκανιλτ ὲ-. 

κω να ἡ. - χα Του. τ “ππΦΠοϑπ να να, 

ΔΑδυυχδον κὰν. .6...... Δ νὰ 
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ΝΕ. κεῖνός γε πράσσει νῦν κακῶς. ἐπεὶ ϑανὼν 
᾿Αντίλοχος αὐτῷ φροῦδος, ὃς παρῆν μόνος. 4)ῦ 

424, 451. κεῖνος} ᾿ κεῖνος ἘΠ ΘΕ 570: 

γξὲ πράσσει] πράσσειν ἦν Ηδ11. ῬοΙΠπαρ5. ὑπουθίουο πράσσων ἦν 
ϑανὼν ... φροῦδος] ὅο. 409. οἴχεται ϑανών. 494. ἘΠ. 112. σὺ πρθοῃν» 

δὸς αὐτὸς τὰ ϑανών. παν. Τοιιθη. ΕἾ. 1. κακοῖσι δὲ [ ἅπαντα φροῦδα 
᾿συνϑανόνϑ᾽ ὑπὸ χϑονός. ΑΠΌΠΟΟΝΙΙ5. νγ85 5]αία ὈῪ Μϑιηποη, ὑπ 116 οοιη- 

ἴηρ' ἴο {π6 81 οὗ [15 ἰἈΌΠποΥ, Θά 8. 'δ΄. 188....γΧ.1.. Ῥιᾶ, ῬΙ ΥἹ: 28 Τ 

ἐν 420. ᾿ἀντίλοχος αὐτῷ φροῦδος Αγῖβύ, οι. 470. φροῦδα μοι τὰ δρά- 
ματα. ἘΠ]. 848. ὃς γὰρ ἔτ᾽ ἣν; φροῦδος ἀναρπασϑείς. Αὐἱδί, ΕΟ], 811. 
ποῖ ποϑ᾽ ἡ γυνὴ φρούδη ᾽στί μοι. Ἐπ:, Ηδο. 102, φροῦδος πρέσβυς, 
φροῦδοι παῖδες. ΞΌΡΡΙΥ ἐστί. ΟΥ, 561. ΕἸ 8017. 848. ΑἹ. 180. (4. Ο. 660. 
Αηΐ. .1346. 

ὅς περ ἦν γόνος {116 τη55. Τὶ, ΑἸ4. Τασα. Βαϊ. δΥππᾶ. βομη. ΒΡ. Νοῖς. 
ὅσπερ ἣν μόνος ΞΌΠΟΙ]. ν- 1 ΤΟοῦΡ. Ἐπηθηδ:, 1175.219͵ εἶδαν, ΒΥΜΙΣ ΒΡ. 
ὃς παρῆν “μόνος ΜυβρῚ. Βυ. 11. Ἐυῇ, ΒΟ οί, ΗδυΊ. ὃς παρῆν γόνος ΘΟ η7- 

ΟΜαθρυ. ὃς παρῆν, γόνος [Ἡφυτ.] Ὀϊπᾶ, ὅσπερ ἣν μένος Ἠδσητη, ὃς 
παρὴν γονεὶ (“φιΐ ραγοηϊὶ αὐδγαξ ργοριρηαίον) 60Ώ]. ἀμ έθ εν 6011. 889. 
1892. ὃς παρῆν πόνοις οοηΐ. Αὐπᾶϊ. δοΡμθη5. ΘΧΡΙϑίη5: “φιὶ ογαΐ οἱ 50- 
ἵμδ (ἴπ 7 γοαπο δε)". Δ ΠοΙα 6017}: ἐπεὶ ἴϑανεν | Ἀντίλοχος, αὐτῷ 
μοῦνος ὅσπερ ἦν γόνος. Νϑαποὶς οοη]: ἐπεὶ γόνος | ἄντί λοχος αὐτῷ φροῦ- 
δος οἴχεται ϑανών. Ὁϊπᾶ: “ἽΝοπ ἱπαςΠ1ον δαδίίπμηι ὃς παρῆν γόνος. Νᾷπι 
ΑΔΘΠΟΟ 5. ρϑύγθμι οοηΐτα, Μϑιηποηθη ἀθίθηθη5 οθοϊάθγαῦ: αποα ΟὉ ἔδοξα 
ΘΘΙΘγαύτι ἃ Ἠοιιθγο οὐ Ῥιπᾶδγο"". δομπρῖα: “ΑΒ ΘΠ]ΠΟΟΙ 5. νγῶβ οΘἸ γαίθα 
5. ὃ Τη04186] οὗ Π]Ὶ1Δ] ριθύν, ἔου Πδνηρ' Β8ΟΥΙ ΠΟΘ 15. οὐ Π|6 ἴῃ ἀθίθη!ηρ' 
μιἷῖ8 ΌΠΩΣ ἀραϊηδῦ Μϑηποῦ (οι. Οᾶ, γ΄. 111. δ΄. 188. δὰ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ 
Ριπᾷ. Ῥ. ΥἹ. 80 8.). υπᾶον οομβίθυβ θοῦ ὅσπερ ἦν μόνος διᾷᾶ ὃς 
παρῆν μόνος οοτγαρί, δἀάϊηρ: ““ὙΙάθηΐαν 6715. τηοαϊ νϑῦρῦω ἔπῖ556. ρο- 
Βιύα, ααἰρι5 οϑαθα ΒιρηΙΠοδγθϑύι, ΟὉ απϑη ΘΟΘΥΌΙΟΥ οβϑϑοῦ Πα7]ὰ5 ΠΠῚῚ 
ΙΏΟΥ5 Νοβίου "". βομηρία. 4150 νν6}1 οὔϑϑύνθβ ὑπᾶῦ νγ 5Πποι]α πᾶνε 6χ- 
ῬΡϑοϊθα δὴ ᾿ἱπύϊτηδίϊοη οὗ {π6 γθάϑοη γὴν Νοδίου νγὰβ 50 Ρονθα ον τυ ἱγ 
ΘΥΙΘΙΓ οα δϑοσοιπῦ οὗ {Π15 ρϑυθοα]αν 1055, Ὅπ6 ἀθαῦ οἵ {π6θ “ωηιαῤὶϊ5 ΑΙ ηϊ- 
ἰοολιι5". "ΓΘ ΘΟΙΏΙηΟΙ ΤΟΔαΙΠρ' 15. ὙΘΥΥ [66016, δηα 1ηΠ664 τητιϑὺ 6 ἔδει ϊν. 
Τηοῦ ΑἸΔΠΟΟΠ 5. τννῶϑ ὕΠ6 50η οὗ Νοϑίου δου] Παγαϊν παν θθθὴ πΠΚΠΟν 

οἴο Ῥμπηοοίοίθθ, ἀη]|655 ἱπαθοα νγθ ΒΌΡΡΟΒΘ, ὑγῆδῦ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἴῃ {π6 δυθβ οἵ 
ΒΟΙΩΘ {ὙἹΠ1πηρ’ ΟΥ̓ 6 τὰν ἢπα ἕδνοιχ, ὑπαῦ Π15. ρϑῖη] τη ]αῆγ Πα ΘΠ ΘΙ Ὺ 
αἀοϑίγογθα 15 ἸΠΘΠΊΟΥΥ. 115 νγὰβ πούϊοθα Ἰοπρ ἃρῸ Ὀν Βηύυμοῖὶς; θυ τγ8 
Θου δ] οαπποῦ δἄορὺ {Ππ| οογγθοίίοι ὃς πὲρ ἣν μόνος, βϑοίηρ' {παῤ Νοβίου 
Πα ΟΥΠΟΥ 50η5 βϑβδίάθ5. (Ηοτηθι Θππιπηθυδίθϑ βου, Οἄ, γ΄. 418 1). ΝοΥ νγὰβ 
ΑΠΌΠΟΟΠιι5 ὅπΠ6. ΟὔΪν οπθ ὑπὸΐ δοοοΙηρϑμῖθα ΜΙ βαΐμον ἴο ΤΟΥ (παρῆν), ἴῸΥ 
80 (Ια Πῖ5. ὈῬγοῦμου ΤὨγαϑυπιθᾶθϑ. (11. κ΄. 81. π΄. 817 ἢ). ὙΠῸ γϑϑάϊπρ γόνος 
15. ῬΥΟΡΆΡΙν ἀπ ἤο ϑοῖὴθ συ δ 18, ὙΠῸ ὙΠ] ον θα ἤο ἢᾶνα γοϑα {πδΐ 
Νοϑύου δα τηοῦθ ὕπδη ἃ 51η016 50η, ΟΥ̓ ΤηΔΥ ὕπ6 ροθῦ πᾶν πιαᾶθ 8 ΘΥΤΟΥ 

(ν. ΜΈΒΡΥ. «αὶ Απῦ. 958.) ἔγοπὴ ἴαῖΠπιν οἵ ΤΑΘΙΔΟΥΥ͂ ἴῃ 18 οἱ ἀρὸἐ Οἵ, ὅθ]: 
οἵ μὲν 79. (1, 6. γράφοντες) μόνος παρ᾽ ἱστορίαν φασὶν (φησίν 11μ6 1η85.}" 
εἶχε γὰρ καὶ ἄλλους. οἵ δὲ γόνος τῷ ποιητῇ (ἰ. 8. Ἠοιηθυ) ἀκολουϑοῦν- 
τες λέγουσιν. Βοπαοάϊοί ἀοίθηαβ ὕπΠ6 ὀοΙηΙηΟη τα πρ' ὅσπερ ἦν γόνος, 
βίποθ Νϑορίοϊθιηιιϑ 15 ΘΟὨγΘ ΒΙηΡ᾽ ὙΠ ομθ ὙΠῸ 15. ἃ ρογίθου ΒΌΣΔΠΡῸΥ ἴο 
μῖπι, δια δα τηδᾶθ πὸ ργϑυΐοιιβ τηθηύίοι οὐ ΔθΠ]ΟΟΠιι5, θῖθ6. 5. οἵ ορὶ- 
πΐοη ὑπαῦ {πὸ οοπηηοη γΘα ἰπρ' ΤΥ ΡΥΟΡΘΙΪΥ Ρ6 τοίαϊμθα, ἢ νγ8 ΒΊΊΡΡΟΒΘ, ἃ 8 
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ΦΙ. οἴμοι. δυ᾽ αὖ τῶδ᾽ ἄνδρ᾽ ἔλεξας. οἷν ἐγὼ 

Πι6 ὉΠ] 115 νγ6 τηδγ, ὑπεῦ {15 ρΊθοθ οἵ 1ηβουγηδύϊζοη 15 οΊγ οι, ποὺ ἴον ὅΠπ6 βᾶῖϊκο 
οἵ Ῥμηοοίοίθθ, Ραὺ οὗ ἴπ6 διιϊθηοθ. Βαΐ {π8 15 ὙΘΙῪ ἱπηρυ ΡῈ} 16. 1 οη08 
τπουῦρμῦ, {μα Ϊ με αἀἰδοονουθα η6 ἔχ 5θῆὴ886 οἵ πθ6 ραβϑϑεθρθ ὈΥ γθϑϑαϊηρ' 
ὅσπερ ἢν μόνος “οδο τραϑ λὶξδ ἄαν ἰζηρ ολια᾽ (85 ἄθδὺ 88. 1 116 ὑγθῖθ 15. ΟἿΪΥ͂ 
ΟΠ6), ἱ. 6. μονογενὴς, ἀγαπητὸς, ἴῃ Τιοδΐῃ “πγῖοθ᾽ ἀπιαΐιι5 ΜΠ {ιι8", ἃ5. ἴῃ Ατ|]. 
6611. ΥἿΠ. ὅ. “1ς βοίις μηῖο αηναΐιι ἰΐιι)γλ ἡιοΥ 6 αηιϊδὶξ". Ὑαν.ΠΊΘΥυ 5. ΘΧΡ δ 115 

ἴῃ Π|Κ6 τη η6}, “φιῖ γὼ εἰρέογὶς ϑαςσοίοραί", (011. (4. Ο. 89ὅ. τέκνων .. 
τὴν μόνην ξυνωρίδα. Απὶ. 941. Οὐ “ΠΟΙ ραββθδροδ 566 πούθθ. σαβὺ 850 
ὑπ6 Τιαὐϊη5 580, “μρμδ ργῶ εὐίογὶβ᾽. Οομ. Ναρ.. 1. 1, “φιιίηι ... ππδ Οηὶ- 
γιϊι ἩιααΣἷηι6 ἤογονοὶ". ΟἿ, Αὐῖϑῦ. ΡῚ. 8ὅ. τὸν δ᾽ υἱὸν, ὅσπερ ὧν μόνος μοι 

τυγχάνει, ϑίο, 380. τὸν υἱὸν τὸν μόνον. Το], 868, ἤνπερ λάβω ϑοίμα- 
τιον, ὅπερ ἣν μοι μόνον. Βαΐ {πῖ5 θχρ᾽δηδιίοι δϑϑῖῃ 15. ΠΤ ΪῪ δα ϑίδοθουν ; 
ἴου 1 ἀουδὺ τ ϑίμου ἃ 50 σου] 6 ο8]164 μόνος ἴῃ ΠΥ 56η86,) ὉΠΙΘ5Ρ. Π6 
ὙΡΘΥΘ 150 δ ΟἿΪΥ ομ6. 1 {πογϑίοστθ ἃδορῦ {π6. γθδάϊηρ ὃς παρῆν μόνος, 
Ῥαῦ 1ῃ {Π18 5656, “τ0λὸ αἰοπθ σαῆϊα ἐο ἠὶξ αϑϑίδίαηοε (πὶ δαί{.6)", ἃ 5686 οὗ 
Ὁπ6 γὰρ παρεῖναι τ μϊὸ ἢ ΡΡΘδΥΒ ἴο ἰιδνθ Θβοαρθᾶ {Ππ6 Ὠούΐοο οἵ 411 {Π6 
οομηηθδηϊαίονβ. ΟἿ, ΟΠ ὅν, ἐγὼ γὰρ αὖτ᾽ ἔσωσα κἀκεῖνον παρών (᾿ φοΐηρ 10 
λο γϑϑοιθ"). 140. ἐγὼ παδὼν. .. εἴρξω πελάξειν, Τι. 87. κἂν πάλαι ̓ παρῇ. 
Αὐῖδϑῦ, γ8β5ρ. 840. σὺ δὲ κατηγόρει παρών. Τ,γ8. 284, τασδὶ ... ἐγὼ οὐκ ἄρα 
σχήσω παρὼν τολμήματος τοσούτου: Αν. 1215. οὐδὲ εὐ θομ. | ἐπέβαλεν 
ὀρνίϑαρχος οὐδείς σοι παρών; Ναρ. 1198. παρόντες (56101: παραστάντες). 
Ηδτοά. 1. 9. παρέσται ... ἐς κοῖτον. 10. παρῆν καὶ ἡ γυνή. Ἠαχοᾶ. 1. 82. 
ἡμέρῃ. δὲ δευτέρῃ παρῆσαν ... ἀμφότεροι. 1. 162, παρέσεσϑαι γὰρ καὶ 
αὐτὸς καὶ ἄλλους ἄξειν. Ήρσποο παρουσία “βιοοοιρ"" ἘΠ, 948. «αγγίυαϊ᾽ ἘΠ. 
1104. Οοτηρδτθ ἐπ ΠΚ6 586 οὗ {π6 Τιδῦίη “αὐδ865ε᾽. ῬΠΠ]]ΔΥ]Υ ΔΑ]. 1216. ἤδη 
τὸ μηδὲν ὄντας ἐν τροπῇ δορὸς | ἐρρύσατ᾽ ἐλϑὼν μοῦνος. ΑΜΔΙΠΟΟΙΒ. τὰ 
5161 Ὑγ 1180 ῬΘΒΟΌΪηΡ' 115. Ταῦ που ἴῃ Ὀ8.1}16..- ΙΔ Ὑ. 8:|.. ΑΒ ΘΘΘΎΩΝ 
{1 ΘοΥΤαΡ 0 ὃς παρῆν ἰηΐο ὅς “περ ἦν οἵ, Ζβοιι. Ῥουβ. 441. Περσῶν 
ὅσοιπερ ἤσαν (ὅσοι παρῆσαν 81.) ἀκμαῖοι φύσιν. Αὐῖβί, Βᾳ. 988, ὅϑεν- 
πέρ εἰσιν (ὅϑεν πάρεισιν 81.) ἄνδρες οἷο. Ῥϑο. 649, οὗπερ ἔστ᾽ (οὐ πάρ- 
δον Βι). Υ 65. 1050. εἰ παρελαύνων (εἴπερ ἐλαύνων {Π6 1158.) Ἐοχ {Π|6 
Θομβιβίο ἢ οἱ γόνος διὰ μόνος οὕ, οα Απί. 814. ᾧα. ὄν περ ἠγάπα. ΟΥ 
ὃς παρῆν τότε. Οὐ ᾧπερ ἥδετο. Οὐ ἤδιστος γόνος (ον γόνων). Οὐ φροῦ- 
δος ἐν τροπῇ δορὸς (ΟΣ εἰς “Ἄιδου δόμους). Οὐ ὕπι5: ἐπεὶ γόνος | ̓Δντίλο- 

χος αὐτῷ φροῦδος οἱ ἴχεται ϑανών (οἴ. 414... ΟΥ 5που]α γγ6 σγιὺθ {16 ΘΗ γ6 
ῬαθϑαρΘ Ἔπα85: κεῖνός γέ τοι πράσσει τὰ νῦν κακῶς, ἐπεὶ  ᾿ἀντίλοχος αὐτῷ 
φροῦδος οἴχεται ϑανών ὃ 

420. δυ᾽ αὕτως δείν᾽ ἔλεξας ΔΑ. Β. Τ. Ηδ1]1. ΑΙ4. Ταστη. δυ᾽ αὖ τως 
.Μ. δυ᾽ αὔτως .. Κ. δυ᾽ αὕτως (αὕτως 601.) δεὶν.. (ἃ ὈΙού Πποτο οὗ 

ὕνγο Ἰο ίον 8. ἃ5. ἂν) ἔλεξας Τ,. δύ᾽ αὐτὼ δ᾽ ἐξέδειξας. ν. 1. ἴῃ ΒΌΒΟΙ, ἃ τὰ, 
δηΐ. δύ᾽ αὖτις ... Οδηξ. δυ᾽ αὐτὼ ... ΒΥ. ΠΙ. δύ᾽ αὖ τοὐσδ᾽ οὖν Μαυᾶρο. 

δύ᾽ αὖ τώδ᾽ ἐξέδειξας (ἔσο {Π6 9601.) Ῥογϑοῃ δα Ῥῆοη. 539. γί. Τ1πᾶ. 
γγυμπᾶ. Ἡδχί. βομη. Νϑῦοῖς. δυ᾽ ἅτα τὠδ᾽ ἔλεξας Ήδφτη. δυ᾽ αὕτως ἐδέ- 
λεξας ΒΕΓΡῚς, Ἰ γγου]α τοδᾶ δύ᾽ αὖ τὠδ᾽ ἄνδρ᾽ ἔλεξας. Οἱ 672. πρὸς 
ποῖον αὖ τὐνδ᾽ αὐτὸς οὑδυσσεὺς ἔπλει: Δπ 941. δὲ πο τε. σέ τ΄ αὖ 

τάνδ᾽ (αὐτὰν {16 τη58.). 12. ἀναξ, σέ τ᾽ εἰκὸς .. , μαϑ'εῖν, σὲ τ᾽ αὖ τοῦδ᾽ 
(αὐτοῦδ᾽ 1,.)δ. Αὐ᾿δί. ΠΥ. 1820. μαὶ τὰν σιὼὰν δ᾽ αὖ τὰν (αὐτὰν 81.) κρα- 

τίσταν. 8601: γρ. δυ᾽ αὐτὼ δ᾽ ἐξέδειξας δυϊκῶς. Ἔλεξας 15. ἴΥ Ἰηοτὸ 

Βα 8 016. ποτα ὉΠπδη ἔδειξας οὐ ἐξ. ϑιιρρ!γ ὀλωλότε. Δ]αᾶχ δᾶ ΔΏΡ]ΟοΙ 5 
α16 ὕΠ6 ὕνγο ῬΘΥβ0η8 Ἰηθϑηΐ. ΤΊ αὖ γοίθιβ ὅο ΔΟΏ1]165 (οἱ, 331 1). 

! 
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ς ἥκιστ᾽ ἂν ἠϑέλησ᾽ ὀλωλότοιν κλύειν. 
᾿ς φεῦ φεῦ᾽ τί δῆτα δεῖ σκοπεῖν. δὅϑ᾽ οἵδε μὲν 

τεϑνᾶσ᾽, Ὀδυσσεὺς δ᾽ ἔστιν αὖ κἀνταῦϑ'᾽ ἵνα 

χοῆν ἀντὶ τούτων αὐτὸν αὐδᾶσϑαι νεκρόν ; 480 
ΝΕ. σοφὸς παλαιστὴς κεῖνος. ἀλλὰ χαΐ σοφαὶ 

ἣν λ Ὡς 2 δέ ῇ 

γνῶμαι. Φιλοχτῆτ᾽. ἐμποδίξζονται ϑαμα. 

οἷν .. ὀλωλότοιν κλύειν] Δηΐ. 1182. κλύουσα παιδός. 
421. ΥῆὙε 5Ποι]4 ρϑυπδρθ ὑγϑῆβροθα πᾷ γτοϑᾶ: ἡκιστ᾽ ὁλωλότοιν ἂν 

ἤϑελον κλύειν (οΥ κλύειν ἂν ἤϑελον). ὙΥα. φΘΠΘΙΆΙΠΥ ἢπᾶ 1Π6 ἱπιρουίοοί, 
ταῦμον ὑμϑη ὑπ δουῖδύ, τπι58α ἴῃ Β1ΠΉ1Δὺ ραβδᾶρθβθ. Ηομ. Οἄ. τ΄. 5384. οἵ δ᾽ 

ἔλαχον, τοὺς ἄν κε καὶ ἤϑελον αὐτὸς ἑλέσϑαι. Α] 88. μένοιμ᾽ ἄν" ἤϑε- 
λον δ᾽ ἂν ἐκτὸς ὧν τυχεῖν. ΡΙΜΙ. 1278. ἀλλ᾽ ἤϑελον μὲν ἄν σε πεισϑῆ- 

᾿ γαιν λόγοις ̓  ἐμοῖσιν. 1289. ἀρχὴν κλύειν ἂν οὐδ᾽ ἅπαξ ἐβουλόμην. παν. 
ΟἴΙοη. ὅτ9. ὄμως δὲ καὶ δέσποιναν. εἰς τέκν᾽ εὐτυχεῖν Ι ἐβουλόμην ἄν. 
ἘΠοᾶ. Ἐν. 11. δόξαν δ᾽ ἐβουλόμην ἂν εὐκλείας ἔχειν. ῬΙαι. ῬΙεΘάγ. Ρ. 190. 
ο καίτοι “ἐβουλόμην γ᾽ ἂν μᾶλλον οἷο. Με. 8. 809. ΤΠ6 ἀϊθγθηοθ Ρ6- 
ει ἤϑελον (ον ἐβουλόμην) ἂν ἀπὰ ϑέλοιμ᾽ (βουλοίμην) ἂν 15. {π|5, ὑπᾶ| 
Π6 ΤΟΥΤΉΘΙ τηθϑη5, “7 οομία π᾿αυς ιτοϊδηοα, {πὸ Ἰαύθου. “1 δοιία εὐϊδλ᾽. 

428. τί δῆτα δεῖ σκοπεῖν ...:]} «αν περ 1 δηριιῖνοῦ" ἘΒατροθ }50}Ὁ 
ΠΟ χριηδγῖκα ὑπῶῦ βοιηθιίηρ 15 νγϑῃύίπρ' ἰο ἀθῆπθ {πὸ δχριθϑβίοῃ. Οα. τέ δὴ 

τι δεῖ σκοπεῖν ...; Οὐ τί ἔτι δεῖ μὲ σκοπεῖν ...; Οὐ τί δεῖ ϑεοὺς σέ- 
ο βειν (Οἕ 451:Ξ.9) “Οἵ σέ δεῖ τιν᾽ (μ΄ ἔτ᾽) εὐσεβεῖν ...; ΟΥ τί δῆτα 
δεῖ τὰ πλείονα (ον τὰ τῶν ϑεῶν, οὐ τί δεῖ πέρα) σκοπεῖν,  ὅϑ᾽ οἵδε μὲν 
τεϑνᾶο᾽, Ὀδυσσεὺς δ᾽ ἔστιν, ὃν ... ἩΗίμηβοθ ἢ ργοροβθθ: φεῦ φεῦ" ϑεοὺς 
ΠΝ δὲΣ σκαπεῖν. Οὐ ἐπ: φεῦ, τατος Ι τί δῆτα πλείω (ον τί δὴ τὰ πλείω) 
δεὲὶ σκοπεῖν ...: 1.6. “τὴν ποοᾶ 1 δηφιῖνδ ἤογ 8 (07 μευ μο7.) Ὁ Δ βἰμῖ δ 

Θχοϊαπιαύϊοι οοοαγ5 ἴῃ ΔΑπί. 922 ἢ. Οἱ, (ΕΠ. Κα. 964. φεῦ φεῦ᾽ τί δῆτ᾽ ἂν, 
ὦ γύναι, σκοποῖτό (σκοποῖ ᾽τι3) τις τὴν Πυϑόμαντιν ἑστίαν ...; 810. 

429. ἔστιν αὖ (ἔστι Β., ομι. αὖ) κἀνταῦϑ'᾽ ἔνα. 1.. «Αοῖβὲε Ἐ 1 πς ΑἸα. 
Τανπ. γα]ρ. ἐστὶν ἜΘΕΟΝ ΑΘΗΣΑ, ΞΥΡΣΕΥΘΧΕ τὰ το, Βιιρ'. Ἠδτί. 

ΟΠ Ργ0Ρ. Υυμα. 60]: ἐν τοῖς ζῶσιν. Ττδμδ]αίο: ἀπά {7ίγ5565 ἤἄδγ (ἱη ἐπὶς 
6486) ἔοο ἴδ αἰΐυα, τολθ}}6 (ἴηι τολμίολ, τομὴ} λ6 δλμοιία παυθ ὅδθη ηιθηζιογιθαὶ ὡϑ 

ἀδαά ἱπείθαά ο(᾽ ἐμο56. Τὰ ἐνταῦϑα {πθγ6 15. ρϑύμῶρβ ἃ ὀονουῦῦ δ᾽] βίοι ἴοὸ 
{π6 ἕδος οἵ ὉΠ γ55865 θϑίηρ' δοῦν ἰῃ Τιθιηηοβ. Δ κοθα οδπατϊαὶν οΡ}- 
ΒΘΥΥΘΒ Οὗ Πὶ5 ρδϑϑᾶρθ: “ὙΥ̓ΘΥΒΟΒΙΟΥ ΡὨχαβῖβ, ΘΟ} 8 Θατ6 ΡΟ Βρ θα θαι 
ὨθαὰΘ γϑητιδύδίθιη ἴδ ο116 Ἰδπιάανθυῖβ᾽ ἢ, 0. ἔστιν ἐνθάδ᾽ (ον ἔνταῦϑ᾽᾽, ΟΥ̓ 
αὖ "νϑαδ᾽., οὐ αὖ ᾽νταῦϑ' ), ὄντινα ... Οὐ ἔστιν αὖ ϑαλλων ἔθ᾽, δ ἔν 
(ΘΟ, 419. τ λὼ καὶ μέγα | “ϑαλλοντές εἶσι νῦν.) Οὐ ἔστιν αὖ μὴ ἐν νοτνο 

ἕνα... Οἱ ἐνθάδ᾽ ἐν φάει ᾽στὶν, ὃν ... 
480. αὐτὸν] «Μηδ ο Γ᾽. ΟἿ, 81ὅ. οἷς Ὀλύμπιοι | δοὶέν ποτ᾽ αὐτοὶς 

ἀντίποιν᾽ ἐμοῦ παϑεῖν. ἘῸν τούτων ρου]αρ5 τούτοιν. 
481. σοφὸς παλαιστής] σε Αὐῇβί. ἤδη. 968. Θηφαμένης: σοφός γ᾽ 

ἀνὴρ καὶ δεινὸς ἐς τὰ πάντα, ] ὃς ἣν κακοῖς πον περιπέσῃ καὶ πλησίον 

παραστῇ, ] πέπτωκεν ἔξω τῶν κακῶν. 089. Φρυνέχου παλαίσμασιν. (4. 
Ο. 800. γλώσσῃ σὺ δεινός" ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ οἵδ᾽ οἴο. Χοη. Μρμι. 2, 1, 14. 
τοῦτο μέντοι ἤδη λέγεις δεινὸν πάλαισμα. ὙΙοῖκ. 84 ἩΙρρΡΟ]. 921. 

432. ἐμποδίξονται)] 11. “αγὸ ἐγίρρεοά. μρ᾽, ἃ 50. ὕπγοννη ἀοννη, δ 10 

Ἔστιν » Ὁ ἘΓῸὉ ΡΥ ΕΥ ΑΝ ἍΕ ἘΣ ΡΟ πο ΣῪ ΧΑ 

τς ΑἾ ς “πδρ Ὁ τ. ἐὰν ̓
ς 
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ΦΙ. φέρ᾽ εἰπὲ πρὸς ϑεῶν. ποῦ γὰρ ἦν ἐνταῦϑαά σοι . 
Πάτροκλος. ὃς σοῦ πατρὸς ἡν τὰ φίλτατα; 

ΝΕ. χούτος τεϑνηκὼς ἡν᾿ λόγῳ δέ σ᾽ ἐν βραχεῖ 48ῦ 
τοῦτ᾽ ἐκδιδάξω. πόλεμος οὐδέν᾽ ἄνδρ᾽ ἑκὼν 
αἱρεῖ πονηρὸν, ἀλλὰ τοὺς χρηστοὺς ἀεί. 

ΦΙ. ξυμμαρτυρῶ σοι καὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτό γε 

πη ἀοΥθα, ἱ. 6. [811], ρύονβ ἀθογίϊγθ. ὅοθοὶ: καταβάλλονται. Α ταϑίϑρμου 
τὰ Κθὴ τοι {πὸ ρϑ]θοδίσα. Ῥϑιιβ. ΥΙ. ἴπἰ. καταβαλὼν καὶ οὗτος παῖαι- 
στὰς παῖδας. Οοιηρανα {π6 Τιαὐΐῃ “ἰμιροαϊν 6" (ἰ. 6. ἴο πἰμᾶθν Ὀγ ρε ηρ' 
π6 ἴοοῦ ἴῃ π6 νὰν). Α ργοβρθοῦϊνθ ἵαὐιηηδύϊοη 185 ΠΟΘ οἼΥΘΙ τι8 Οὗ {Π6 
δθογίνα δὐγαίαρθι οἵ {Π᾿γ 5565 ὑουναυβ Ππ6 ο]οβα οἵ {π6 ἄγϑιηθ. 

433. ποῦ γὰρ ...:}] ῬΡγαμ τολόνα εἰς. λς μα δὲ 5 πα} ] αν] Ρ]δοθᾶ 
Αὐἱϑς Αο. 4. φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἤσϑην ...;: ἦν οτι. ἨδΔΙ]1. 

ἐνταῦϑα)] “4ὲ {ἐμιῖς {ἴηι6, οἡ (πὶ οσοαδίοη᾽, ΒΘ γοὰ ὑγοῦθ ἔμπι5. 11] 
ἰγοαΐθα. 

484. ὃς σοι ἴπ6 πη55. ΑΙ. Τση. ὃς σοῦ Ἡδρδηδί. δᾶ Τμποΐδη. 1. 147. 

γαῖς. ναιν. Βυ. δῃηᾶ σϑοο. "δαᾷ. 
τὰ φίλτατα] “Ἴλὲ ἀοϊϊρηί". Τιαῖ. “ ἀοϊϊοίω᾽. Τὰ φίλτατα 15. δι ὁχ- 

ῬΥΘΘΒΙΟΙ [δι] 1ῶν ἴο {Ππ6 ρορθίρ, ο ἀδθποίθ ἃ ρεγθηΐ, Πυι Βα], νυιἿ8. ΟΥ ΟΠ11α, 
ΔΩ ἴῃ ΘΘΏΘΥΔΙ νυ μδίθυου 18 τηοϑὺ ὅθ. ὅ866 δ] οι, δα Ῥῆομῃ. 487. Οἱ, 
ἐπ Ο. 1110. ΕἸ. 1208. (Π4. Β. 1474. Ζ5βοι. Ῥευβ. 861. οὐ γὰρ τὰ φίλ. 
τατ᾿ (Χουχϑβ ἸΩΥ 801) ἐν κακοῖς" προδώσομεν. Τὺπι. Τοτο. 514. λεύσσω 
ΠΡ Ὲ φίλτατ᾽, ἢ τί φῶ; -ς ῬέγοοΙ 5. τγᾶ8 ΤΟρΡΙϑθηϊθα. 88 ἐρώμενος ὌΥ 
ΑΘὮ11165 ἴῃ {Π6 Μγυτοϊάοῃβ οἵ βου !αβ, Ῥ]αῦ. ὅγιηρ. Ρ. 180 4.» (ϑολη.) 
Ηομι. 11. ὦ΄. 18. χωρὶς δ᾽ ̓ Αντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες (Λ61}1165) ἁπάντων 
τῶν ἄλλων ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε ϑανόντα. 

488. τεϑνηκὼς ἦν] “τας ἀραά". ὅο ὅδ0. εἶεν συννεναυστοληπότες. 
Τι. 247. βεβὼς ἠν. 

σε βραχεῖ [πὸ τι85. Α14. Βυ. σ᾽ ἐν βραχεὶ Ἐπΐ. (4 Α]. 1109.) Το. 
ἀηα Ἰαία οἂᾶ, ΟἿ 1898. εἴ σέ γ᾽ ἐ ἐν λόγοις ... ἘΠ. 678. τέϑνηκ᾽, Ὀρέστης" 
ἐν βραχεῖ ξυνϑεὶς λέγω. 1ὕ81. ἐν βραχεῖ φράσαι. ὅ86. ἘΠπι. ΟΥ. 1724. 
ΗΘΙ. 1622; εἴο.  Τηδ ΡΥΘΡοΒ θη 5. οἱ 64 49. φράξε δευτέρῳ λόγῳ. 

480. πόλεμος οὐδέν᾽ ἀνδρ᾽ ...} Οἱ 440 ἵ. τὺ, 498. φιλεῖ γὰρ ἄνδρας 
πόλεμος ἁ ἀγρεύειν νέους. ΕΥῪ. 649. τοὺς εὐγενεῖς γὰρ κἀγαϑοὺς, ω παῖ, φι- 
λεῖ [Ἄρης ἐναίρειν" οἵ δὲ τῇ γλώσσῃ ϑρασεῖς φεύγοντες ἄτας ἐκτός εἶσι 
τῶν κακῶν. | Ἄρης γὰρ οὐδὲν τῶν κακῶν λογίζεται (ληΐξεται Νδοῖ). 
Απδούθοη ΕΡΙΡΥῪ: καρτερὸς ἐν πολέμοις Τιμόκριτος, οὐ τόδε σᾶμα"! Ἄρης 

δ᾽ οὐκ ἀγαθῶν φείδεται, ἀλλὰ κακῶν. Ἱποοῦῦ: ἀλλ᾽ ἐμᾶν Ἴάρης ἀνῆοΣ τὰ 
λῷστ᾽ ἀπάνϑρωπος στρατοῦ. Βυγρθθ ΘΟΙΡΑΙΘ5. 4150 ὅΠ6 ἴθυβθ ἘΠ ΠΡΊ151. 
δρίθαρα: “αοα ἐαΐϊτο5 ἐπ6 φορά, ἰοο φοοα οη φαγί [0 βίαψ, 1 “πα ἰδαυο5 ἐὴε δαί, 
ίοο δα ἰο ακο αιτυαμ. 

481. αἴρεῖ ει, αἰρεὶ δαϊᾶ, ἢ. ν. Βαίξῃ. εἴθ. αἴρει Α, Β, Κὶ 1,.. Τ. 
ΑἸΙά. Ταγῃ. Βτ. 6]. Τ; αἵρεῖ. φϑείρει. “Ποδέγομο). Α]. 1078, ῬΙΙ1], 47, Ἐλπιν, 
Μαεᾷ. 386. φαρμάκοις αὐτοὺς ἑλεῖν. Αὐἱδι. Βα. 867. ἐὰν ... τὸν βόρβορον 
κυκῶσιν, 1 αἱροῦσι (αἴρουσι ταοβὺ 1η85.). 

438, ξυωμαρτυρῶ σοι] ΟἿ, ἘΠ. 1224, Τπγ. Τθ8η. Τὰ, 11. ἃῦονθ 319. 
καὶ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτό γε] “Α4πᾶ ἡ {πὶ υϑῦῃ ἀοοοιηπί που θοῦ)" θίς," 

Τομι. Ρ. 1228, καὶ κατ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο δικαίως ἂν ἔχοιτ᾽ εὐνοϊκωτέρως 
ἐμοί. Μαβρ. 1063, φα. καὶ ... σὲ (οὗ, οη 439.). 

ὁ. Κεκ. Ὁ δ μὰ 

νἡπλδδονν ..ννδιοε .«.) 4... φῶ... 

.ς “ποι, οαωνο συν τδνυν ον δν ὐϑθιικυδδο ,ν» δι ν...» 
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ἀναξίου μὲν φωτὸς ἐξερήσομαι. 
γλώσσῃ δὲ δεινοῦ καὶ σοφοῦ. τί νῦν κυρεῖ. 440 

ΝΕ. ποῖον σὺ τόνδ᾽ αὖ πλήν γ᾽ Ὀδυσσέως ἐρεῖς ; 
ΦΙ. οὐ τοῦτον εἶπον. ἀλλὰ Θερσίτης τις ἦν, 

ὃς οὐκ ἂν ἠδεῖτ᾽ εἰς ἅπαντ᾽ εἰπεῖν. ὅπου 

489. φωτὸς ἐξερήσομαι] “1 υυἷΐ δηφιιΐγ6 οοποογπΐηῳ ἃ πιαπ᾽. ΟΥ̓ 441. 
Ἂ1, 1290: ΤΥ 928..1122. Απ, 1189. ἘΠ]. 511. (ἃ. Ο, 807. 855, ΟαγϑβΆ. 

ι΄. 114. εἰπὲ δέ μοι πατρός τε καὶ υἱέος ὃν κατέλειπον, Ϊ ἢ ἔτι πὰρ κεί- 
ψοισιν ἐμὸν γέρας εἰς. Μαίίῃ. 8. 842, 2 

ἐξερήσομαι] 1 εὐἱϊϊ δηφιῖνο". ΟἿ, Α1]. 108. ἦ τοὐπίτριπτον κίναδος 
ἐξήρου μ᾽ ὅπου; ((. Ἀ. 1166. ὄλωλας, εἴ σε ταῦτ᾽ ἐρήσομαι παΐῖιν. 
149. ἃ δ᾽ ἂν ἔρῃ, μαϑοῦσ᾽ ἐγὼ. ἘΠ. δὅθ8, Ῥῃ. ὅ76. (Εα. Ο. δὅ7. φα. φω- 
τὸς αὖ ο᾽ ἐρήσομαι, οὐ φωτὸς αὖ ᾿ξερήσομαι. Οἱ φωτὸς ὕπερ ἐρήσομαι. 

440. γλώσσῃ δὲ δεινοῦ) (ΕΔ. Ο. 806. γλώσσῃ σὺ δεινός. ΕῪ, 649. οἵ 
δὲ τῇ γλώσσῃ ϑρασεῖς. 

τί νῦν κυρεῖ) “γλαϊ ἠδ ἰβ ποιυ ἀοίπρ, ἄοιυ ἤδ ἰς βαγίηπφ᾽. ἘΠ. 1424, πῶς 
κυρεῖτε;ξ; ΖΒ0, ΟΠο. 212. τί νῦν ἕκατι δαιμόνων κυρῶ; (μα. τί δρῶν 
κυρεῖ. ΟἿ, 444. εἰ ξῶν κυρεῖ. 

441. ποίου δὲ τούτου Ἐ", ΕἾἼοτ. ΟἸν. γα. δγμι, Ὀἰπᾶ. Ἠατί. βομπ, ποίου 
τε τούτου Α. Κ. 1,. ΑΙά. ποίου τὲ ... Τατη. ποίου γὲ τούτου Β. ΤΟΥ͂. 
γγαυμπᾶ. ϑογί. ΝΟΚ. ποέου δὲ τοῦτο Βι. 6 Ῥϑυύϊοὶα γε ἴῃ 8 ᾿ἱπίουγορσδῦϊνθ 
βοπίΐθῃοα (νἹ {Π6 ΒΟ] 1 αΥῪ δχοθρίίϊοη, Γ Ρο]ῖθυθ, οὗ ἀρὰ γε) 15 ἀθοϊ θα ]ν 
ΟὈ]θούϊοπα 168. ΟἿ. δἷθὸ ἘΠ]1η51. δα Μαᾶ, 1884, δα αἰ. το... πα ῬΒυρῚΚ, δα 
Ἠδθο. 1714. ΝΟΥ 15 ποίου δὲ τούτου. . ἐρεῖς; βϑ ἰϑίδοίουγ. Ου. ποῖόν ποτ᾽ 

ἄνδρα (οΥ ἄλλον) πλήν γ᾽ ᾿δὐσοξὰβ ἐρεῖς; “ῆλαξ γιατὶ δαὶ ψοῖι Θυ6 7 πιθαΉ, 
ἐωοερέ ζιψ55685 Οὐ γδίμοι ποῖον σὺ τόνδε ίου τόνδ᾽ αὖ) ...;: ΟΕ δ72. 
πρὸς ποῖον αὖ τόνδ᾽ ...; 1204, ποῖον ἐρεῖς τοδ᾽ ἔπος; (μα. Ἐ. 511. ποῖον 

τόδ᾽; (Εᾶ. Ο. 388. ποίοισι τούτοις; 898. τὰ ποῖα ταῦτα; 1 ἅο πού 566 Βονν 
{Π6 ὙΠ ῊΝ δ 6 πιϑϊηεαϊηθα μού. Οὗ 489. ΑἹ]. 1286. ποίου κέκραγας 
ἀνδρός; Βαῦ {Ππ686 ρϑϑθδρθ5 816 σϑύμπον αἰ θυθηΐ, 

ἐρεῖς να]ρ. λέγεις ΟἹ]Υ γοα. ἔρει (Ὁ) οοπ]. ΒατΤρ. ἐρεῖς 1. ᾳ. λέξεις, “αΥ6 
ψοῖ αδοιιέ ἐο πιοηίϊοτι, ὁ ψοιὶ πιθαπ. ὃο Αὐϊϑδύ, Λα, 587: οὗτος, τί δρά- 

σεις; (“τολαΐ αγ6 ψοιι ΕἸΣ ἐο 407). 
442. οὐ τοῦτον εἶπον] “1 αἰἱα ποῖ πιθατι {λιὶς πιαρι᾽. ΟἿ, Αὐἱβῦ, Αομ, 420, 

421, 4258. 428, 

Θερσίτης 15 Τουτηθα ἔγοπι ἐπ 2011. ϑέρσος ἴογΥ ϑάρσος. Οομραῖθ [Π6 
ὨΔΙΠ]65 Θέρσανδρος, ᾿ἡλιϑέρσης, Πολυϑερσείδης. 

445, ὃς οὐκ ἂν εἴλετ᾽ εἰσάπαξ εἰπεῖν [μ8 τπ|85. δα ψα]ρ. ὅ6801: ἀντὶ 
τοῦ, ἃ οὐκ ἤἦϑελέν τις ἅπαξ ἀκοῦσαι, ταῦτα πολλάκις ἔλεγεν. Ἐυβία- 
{1ὰ5 (Ρ. 206, ἀρ ΠΡ ΒΡ: 15.) οἰ πρ; {Π|15 Ραβ5δᾶβ8, {ππ5 ΘΧΡ δἰ ἢ 8 ἴ: οὕτω 
ϑρασὺς ἦν ὥστε καὶ κωλυόμενός τι λέγειν, ὡς μὴ δέον ὃν λέγεσϑαι, ὅδε 
τὸ αὐτὸ πολλάκις ἐλάλει. Ἡδχπι: «ψιὶ ποιοί αἰϊφιϊα 5οηιοὶ αΐσθνθ, εἰὐὲ οηι- 

“πε ργολίδουθπί (1. 6. δὲ ποηιϊο ρενρείϊ υεἰ οί, 80. ϑεθρίμα αἰϊφιϊα τϑρεῖῖ. ΟΛ 
41. 1185.)». ΟιαΚοῆοια οοππθοῖ οὐκ εἰς ἅπαξ “ποη βθηιοὶ᾽, ἱ. 6. 5εθρῖ8- 
Βἰπιθ, 601]. ΘΔ τα Η. ἱἰπ Τ΄δη. 38, τρὶς δέκα τοι πτολίεϑρα καὶ οὐχ ἕνα 

πύργον ὁὀπάσσω. ὭὌοΡτΘθε οοπΐ: ὃς οὐκ ἀνείχετ᾽ (ου ἂν εἴχετ᾽) εἰσάπαξ 

εἰπὼν, 5011. Απΐ. 407. ϑιομποῖᾷ, οὐ]: ὃς οὐκ ἂν εἴχετ᾽, “τοομϊα ποΐ ἢαυδ 

οοπῆπεα Ἀϊΐηιβοῖ. ΤἊΐβ ραββαρθ πᾶ8 ρουρ]οχϑᾶ πὴ ποθ ὑπ ῬΘΥΒΆΡ8. ΔΗ͂ 

ἴπ οὔὐ Ῥορύ, γοῦ 1 πᾶν Κπονῃ δ ἴο Ρ6 ρσίνοῃ ἴῃ ὅπ6 Τὐχδτοϊηδύϊοι ΡΆΡΘΥΒ 
ΒΏΛΔΎΥΡΕΒ, ΒΟΡΒΟΟΙΪΘΕ, νι 
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μηδεὶς ἐῴη τοῦτον οἶσϑ᾽ εἰ ξῶν κυρεῖ; 
3 Ξ ν δ , 3 

ΝΕ. οὐκ εἶδον αὐτὸν. ἠσϑόμην δ᾽ ἔτ᾽ ὄντα νιν. 445 

οἵ οὔθ οὗ οὔσ οἷο ρα Ὀ]16 βοιοοΐθ. 1 ργθϑαιηθ ὑπογυίου ὑπαῦ ὉΠ6 ΘΧ ΘΔ ΠΟΥ 
ππαουβίοοα 1ὖ Πϊτη561, Τῇ 50, 1 δ 1655 ἔουψαμπαίθ. Α8 ὕπ6 ραβϑᾶρθ βίδῃηβ, 
1Ὁ ὁδἢ ΟἾΪΥ τπηθϑῃ, 1 Ρε]θνθ: ᾿λο τυοιϊα ποΐ αυθ οἤοβθη ἐὸ δρεαΐξ οἤδ6 ἔγ' 
αἰϊ, τολογα πὸ ὁπ ρογηιοα ἀϊηι. Βιῦ {Π|5 185 ἨΟΏΒΘΗΒΘ, Τηρίοαα οὗ Π6 
ϑοχὶδὺ εὔλετ᾽ βοιπθ ἱπηροχίδθος ΒΘΘΙῺΒ ταῦθα, Θα. ὃς οὐκ ἂν (ον ὃς οὔποτ᾽) 
ἤϑελ᾽ εἰσάπαξ εἰπεῖν. ΟΥ ὃς οὐκ ἐβούλετ᾽ χαξ ΟἿ ὃς οὐκ ἐφείδετ᾽ (ου 
ἐφείσατ᾽) οὐδ᾽ ἅπαξ εἰπεῖν. Οἵ ὃς οὐκ ἂν ἠδεῖτ᾽ εἰς ἅπαντ᾽ εἰπεῖν ... 
ἀμὸν ΤΣ ω-ς 90. αἰδέομαι δὲ! υίσγεσϑ' ἀϑανάτοισιν. Οα. ξ. 221. ξ΄. 146. 

. 848) ΟΥ ὃς οὐκ ἂν ἴσχετ᾽ οὐδ᾽ ἅπαξ... Οἵ ὃς οὐκ ἐπείχετ᾽ ... Οὐ 
ὃς αἰὲν ἤϑελ᾽ εἰς ἅπαντ᾽ εἰπεῖν (ὐλο ΡΣ ἾΣ οη αἷΐ οσοαδίοπδ υυἱδἠ θα 10 

8}6α 1). ΟΥ ὁ ὃς αἰὲν ἤϑελ᾽ ὡς ἄναξ (ας ἰῇ δὲ 1066 γμῖογ 5) εἰπεῖν. οι ὃς 
ταὐτὰ συχνῶς (ον καὶ πόλλ᾽) ἔλεγεν, εἰσάπαξ ὅπου ... Οὐ ὃς πολλάκις 
ταῦτ᾽ ἔλεγεν, οὐδ᾽ ἀπαἕ ὅπου... ΟΥ πολλάκις ταῦτ᾽ ἔλεγεν, οὐχ ἅπαξ 
(ον οὐ δ᾽ ΓΈ εὶς ὅπου ... Οὐ ὃς ταῦτ᾽ ἂν αἰὲν ἔλεγεν, οὐδ᾽ ἅπαξ 
ὅπου... ΤΠ ἱπιραάθηί Ἰοααδοῖίν οἵ ΤΠουβιθοθ 15. Καόννῃ ἴο 8}1 ἔγοιη. Ἡροηι. 
Π, Ρ: 211. ἄλλοι μὲν δ᾽ ἕξοντο, κἐρήτυϑέν τε καϑ' ἕδρας, Ι Θερσίτης δ᾽ ἔτι 
μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐκολώα, Ι ὃς δ᾽ ἔπεα φρεσὶν ἥσιν ἄκοσμά τε πολλὰ 
τε ἤδη, ᾿Ιμὰψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριξέμεναι βασιλεῦσιν, ἀλλ᾽ ὅ τι 
οὗ εἴσαιτο γελοίιον ᾿ἀργείοισιν | ἔμμεναι οἷς, Οἷ, ῬΙαύ. Ῥμεαῦ, Ρ. 228 Β. 
ἔμελλε, καὶ εἰ μή͵ τις ἑκὼν ἀκούοι, βίᾳ ἐρεῖν. Ῥδιι. Ρ. 781, 1ὕ. δύο ἔτη 
βιάξεται λέγειν οὗτος, οὐκ ἐξὸν αὐτῷ" “ἀλλὰ λέγει γ᾽ μῶς. 

εἰσάπαξ] “ποθ ον αἰϊ, οποθ᾽. Οἵ. 122. (πα. Ο. 1419. Ἐπι:, Απᾶν. 
948, ἀλλ᾽ οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ , οὐ γὰρ εἰσάπαξ ἐρῶ, ] χρὴ ... Α150 (ΒΕ. Ο. 1200. 
ἅπαξ τὰ τοιαῦτ᾽ ,) οὐχὶ δὶς, χρήζω κλύειν. ὙΤΠ15. Βθθιὴβ οοχχαρί, Οα. εἰς 
ἅπαντ᾽ , ΟΥ ὡς ἀναξ' 

ὅπου μηδεὶς ἐφ] “Ἡσλονδ (ιυμθη} πὸ οπὲ ρεττι 6 λῖηι «(ἴο 8661)", 
ΤᾺ 8. ὙγΠΘΥΘ. 811 [ουρϑαθ δῖπη. Θ ΠΆΠΑ Α]. 1188. ἀρήγετ᾽, ἔστ᾽ ἐγὼ μόλω 
τάφου μεληϑεὶς τῷδε, κἂν μηδεὶς ἐᾷ ((. 6. “δυθη ἐλοιρλ αἰὶ Πονδιά η16 7). 
1131. εἰ τοὺς ϑανόντας οὐκ ἐᾷς (.. ε. κωλύει) ϑάπτειν παρών. Ῥμαο, 
28) πόλεμον δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν" εἰ δὲ μὴ, ... Μιιβργανθ βαρ 65.8 ὅτου 
μηδεὶς ἐρῴη, “φιο( πεηῖο αϊοὶ οιρον εἰ"). Οθυμ ματα ἀμα Εγῇ, τοδᾶ ὅπου μεϑ'- 
εὶς ἐῴώης. 

444, ἐῴη] ἐὼν (γρ. ἐώη ἃ τη. τ66.) Τῷ, α, ἐρύκοι, 1. 6. τοῦϑγ8 πὸ 0η6 
ρ»γδυδηίοα Λΐπι. ΟΥ ἔχοι νιν, ΟΥ̓ κατάσχοι; ΟΥ̓ ἐπίσχοι. ΤΠΙγ55865. ὕπιι5 γΘΡΌ]Κ 65 
δ Πα Οἤθοῖ5. Πΐτη 1. β΄. 240. Θερσῖτ᾽ ἀχριτόμυϑε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητὴς,] 
ἴσχεο ... 266. ὥς ἄρ᾽ ἔφη᾽ σκήπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὦμω | πλῆ- 
δεν" μὴν δ δ. δ το" ἕξετο τάρβησέν τε. 214. νῦν δὲ τόδε μέγ᾽ ἄριστον ἐν 
᾿ἀργείοισιν ἔρεξεν, ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ᾽ ἀγοράων. 

445, αὐτὸν νυν, Βαὺ {π|5. τυ ῖθῃ γὲν 5θθ 5 ἘΠΗΠΘΟΘΟΒΑΙΎ. ῬοΥπδΡ5 {Π616- 
ἴογθ ψγ 5μοια γραᾶ αὐτὸς νῖῦπ Βυγροθ (απ Δαα.) ϑομη, Νϑθοκ. ΟἿ, οα 
Τύοι. 746 ἢ, ᾿ 

δ᾽ ὃ τ᾽] δέ τ᾿ 1,.. Μ. ΒΕ. τ᾽ Α. (ϑυργ. δὲ) Β. 
ἔτ᾽ ὄντα νιν} ΤΠ15. 15. ΘΟ ΓΑΥΎ ὕο {πὸ Ἐρρίο δοοοιιηΐ, νυ μῖ ἢ γορυθθθηΐοᾷ 

ΤΠρυβιίοϑ 85. Ὠδνίηρ' Ρθθὴ Ἰοηρ' βίηοθ Κι|16 4 Ὅν ΑΟΘΠ1Π165. ΤῸΥ Ὡριιβίπρ {16 
ἀθαά βοάν οἵ Ῥοϑῃθηοβι]θα, 4αθθη οὗ {π6 ΑἸμϑζοιϑ, ΔΙΘΥ 5π6 πα Ὅθθη 5] ἴῃ 
ὈΥ ἴΠ Ἰαὐδου. ὅ'86. ὅθ ο], (νογ ἔου. ὅτι καὶ μετὰ ϑάνατον τοϑᾶ ἔτι καὶ ...) 
Τχοίζ. δα Τγοορμν, 999, Ῥοϑί- Ποιηου, 199. ὅομο]. δα 1], β΄. 219, 
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ΦΙ. ἔμελλ᾽ ἐπεὶ οὐδέν πῶ κακόν γ᾽ ἀπώλετο, 
ἀλλ᾽ εὖ περιστέλλουσιν αὐτὰ δαίμονες. 
καί πὼς τὰ μὲν πανοῦργα καὶ παλιντριβῆ 

446. ἔμελλ᾽] ὅς. ἔτει εἶναι. ὅ6101: ἔοικεν. “116 τυᾶς {ἱκοῖμ ἐο ὅ6., (λὲ 
δμοιιϊα ὃς, ἐξ τυᾶϑ ἰο δά οωρεοίοά, 1 ἱμοιρὴξ 6 πιμολ). ὄϑιν: “οοία ἀουαὶέ 
σι ΟΣ Απὶι. 458, (Πα: Ὁ. 1050. Ἐπ χ.. Του, 900. Ζρυη. 84 γ1ρ. Ῥ. 202. 

ἐπεὶ οὐδέν πω Ἐ. διυιϊᾶ, ν. παλιντριβῆ. Ετῇ, εἴς. ἐπεὶ οὐδέπω Α. Κ. 
1,. ΑΙ4. Βν. ἐπεί γ᾽ οὔπω Β. Ν. Τ. Τιαπ. ἐπείδ᾽ οὐδέπω (ον οὔπω) Ἐ.. 
ΤΠΘ βϑιὴθ ΘΟΥΙΡΌΪΟη ΟΟΟῸΪ5 ἴῃ Αὐβί, ΝῸΡ. 892. ἀτὰρ οὐδὲν πω (οὐδέ 
ἤω ταοϑὺ τη58.) ... ἐδίδαξας. ὙΠΟ οὐαβὶβ ἴῃ ἐπεὶ οὐδὲν 15. ψουίῃν οἵ πο- 
[166, Οὗ 948. 1057, (Βα. Ο. 1480. Εν. 410, 8. Ηδυ. Μοίν. ρ. ὅδ. δ)γαϊκεῖ,. 
οοπΐ: ἐπεὶ οὔ τί πω κακῶν ἐὰ ἀπώλετο. Βοϊδθδοηϑαᾶβ ΘΟΙΆΡΑΤΟΒ ἃ, 11η6 8}. 
ῬΈγγη. Ρ. ὅ8, 21: Οὐδὲν κακὸν γὰρ ῥᾳδίως ἀπόλλυται. ἐπὶ τῶν εὖ πρατ- 
τόντων πονηρῶν. ΟΥ, οἡ 486. 

γ᾽] τ᾿ Ε΄ οἵα. ϑαϊᾷ, 
ΠΝ εὖ περιστέλλουσιν)] περιστελοῦσιν Ηδι11. “Οαγεβμῳ φγοΐδοί᾽. ὥὅοθο]: 

δἷφ περικαλύπτουσιν. ἩΘϑυΟΙ: περιστέἕλλει. σκέπει, φυλάττει, περιβάλλει. 
ΤῊΘ ΡΆΓΑΒΘ εὖ περιστέλλειν 15. οὗ ΤΙ ΠΟΥ ἔγθααθηῦ ΘΟ. ΘΏΟΘ. Οἵ Α]. 821. 
ἔπηξα Ὁ αὐτὸν εὖ περιστείλας ἐγώ. ἘπΥ. Μεᾶ, 582. γλώσσῃ γὰρ αὐχῶν 
τἄδικ᾽ εὖ περιστελεῖν Ι τολμᾷ πανουργεῖν. 1084, καὶ κατϑανοῦσαν χερ- 
σὶν εὖ περιστελεῖν. Ὁ, 1066. καὶ κατϑανόντοιν εὺ περίστειλον δέμας. 
ΟΥ̓́ΘΒ5. ΕὙ. ΤΥ], εἰ δ᾽ οὖν γένοιτο, χρὴ περιστεῖλαι καλῶς | κρύπτοντα, καὶ 
μὴ πᾶσι κηρύσσειν τάδε. ὙΠΘοοΥ, ΧΥ͂, 14. κῆς ὥρας κἤπειτα, φίλ᾽ ἀν- 
δρῶν, ἐν καλῷ εἴης, ἄμμε περιστέλλων (ϑ6Βο!: τημελούμενος ἡμῶν). 
ΟΥΤΓ 97. Ριηᾶ, Τβέμμι. 1. 46. Ὀγχηστίαισί τ᾽ ἀϊόνεσσι περιστέλλων ἀοιδὰν 
(560 ], ,ϑεραπεύων τὸν ὕμνον). ΖΒ... Εππα. 691. ἩΗδτοᾶ, 1. 98. τοὺς Μή- 
δους ἠνάγκασε ἕν πόλισμα ποιήσασϑαι, καὶ τοῦτο περιστέλλοντας τῶν 

τς ἄλλων ἧσσον ἐπιμέλεσϑαι. ΤΠ. 1417. τοὺς νόμους τούτους. ο- ἐσχυρῶς περι- 
ἷ στέλλοντες. 11. 81. τὸν νόμον περιστέλλοντες. 1Π. 82. τὸ τοιοῦτο περι- 
ὶ στέλλειν (τὴν ἐλευϑερίαν). ΤΥ. 80, οὕτω μὲν περιστέλλουσι τὰ ΚΟΤΘΝ 

νόμαια Σκύϑαι. ΥΙ. 80. ὅὃο εὖ περιέπειν τινά. Ἠοτοά. 1. 78. τούτους. 
ἢ περιεῖπε εὖ. 
εἶ αὐτὰ] αὐτὸ ϑιυϊᾶ. Βοί. Βυτρ. βόμη, ὙΥτοηρῖγ. Τὐπαογβίαπα τὰ κακά, 

: ἴἰο Ὀ6 ΞιΡρΡι11οα ἔχοι οὐδὲν κακόν. ΟἿ, οχἡ 1945. ἨἩρτοά. ΙΥ. 194. καὶ πι- 
Ἰ ϑηκοφαγέουσι᾽ οἵ δέ σφι ἄφϑονοι ὅσοι ... γίνονται (80. πίϑηκοι). 

. 448. πως] “ϑοριομοιυ᾽. ἘΠ. 812. ἐγὼ μὲν ... ἦϑας εἰμί πως 1 τῶν 
τῆσδε μύϑων. «Βὰ, Ο. 1282. Τὰ. 09ὅ, Χοη. ΗἰρρΡ. ὙΠ]. 9. φιλοῦσι δέ πως 
στρατιῶται ... ἁμαρτάνειν. 

τὰ ... πανοῦργα] Ἐν τοὺς πανούργους οἷο, Οἱ 457. ΕἸ. 972. τὰ 
χρηστά. 1607, τὸ γὰρ πανοῦργον οὐκ ἂν ἠν πολύ. ΑἹ. 1022. Ἐπτ. ΤΊΟ, 
411. τὰ σεμνα. 

παλιντριβῆ) “Ῥγαοίί5 641, τυεἶ{- υδγϑοᾶ, αγμῖ, ἐπαυϊδλ. Ὅ680]: τετριμ- 
μένα τοῖς κακοῖς. σώζουσιν ἐξ ́ Διδου τοὺς ἐπιτρέίπτους καὶ δολερούς. Ηδό- 
Βγ Ομῖτι8 ΘΧΡΙαΐηθ ὈῪ κακεντρεχῆ. Οομιρδνθ {π6 δριθποὲ ἐπέτριπτος (Α]. 
105. ἐπίτριπτον κίναδος), {πη6 ποῖ τρίμμα (Αυῖϑύ, ΝᾺΡ,. 200. λέγειν γε- 
νήσει τρίμμα, Ἀρόταλον, παιπάλη), 4180 {Ππ6 οοιαροππά παλιγκάπηλος. 
ϑγποβ, Ερίβί. 121, ἀνθρώπιον ... ἐγκατατετριμμένον ἐν πράγμασι. Τη 
Τιαὐϊη “υδγϑιμέι5, υεἱογαίον". 'ΓΠ6 νγογὰ ἴπ 108 0678] 56 η86. ΟὐΟιὙ5 ἴῃ Ἰπη0- 
᾿ἰᾶθ5 Εν, ΥἹ, 48: τὴν δ᾽ ἐκ σποδείης καὶ παλιντριβέος ὄνου (1. 6. νν}ῖο}ι 
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χαίρουσ᾽ ἀναστρέφοντες ἐξ Διδου. τὰ δὲ 
δίκαια καὶ τὰ χρήστ᾽ ἀποστέλλουσ᾽ ἀεί. 400. 
ποῦ χρὴ τίϑεσϑαι ταῦτα, πῶς δ᾽ αἰνεῖν. ὅταν 
τὰ ϑεῖ᾽ ἐρευνῶν τοὺς ϑεοὺς εὕρω κακούς; 

δὰ5 θθθὴ Ὀθαΐθηῃ ἀρϑΐη  ἃπα ἀραϊη). Δπ Δ] δῖοι ἴο Ιβυρμτ8, {Π6 γϑριίθα 
ἴαῖμον οἵ ΤΠΊγϑβοβ, τποὸ ουὐὐνιι[οα {π6 δοά5 Ῥίον, δα τϑίθση θα ἴο {6 
ὌΡΡΘΥ γγοΣ]α. Οἱ 6024 ἢ ΤΒΘΟΡΒ τ02. οὐδ᾽ εἰ σωφροσύνην μὲν ἔχοις. 
Ῥαδαμάνϑυος αὐτοῦ, | πλείονα δ᾽ εἰδείης Σισύφου Αἰολίδου,] ὃς τε καὶ 
ἐξ ᾿Αἴδεω πολυϊδρίῃσιν ἀνῆλϑε Ι πείσας Περσεφόνην αἱμυλίοισι λόγοις. 
ΟΥ Ἐπ᾿, Ξϑαρρ!. δ15. ὅσοι γ᾽ ὑβρισταί" χρηστὰ δ᾽ οὐ κολάζομεν. 

449. ἀναστρέφοντες] “71 μγπῖπρ δαοῖς, οαιδίηρ 0 τοίη. 

450. τὰ χρήστ᾽ ἀποστέλλουσ Ἴ Α5 {Π6 τορθίϊ οι οὗ ὑπὸ τ ϊο]ο, ψΠΘΥΘ 
ΠΟΙΊΏΒ Οὗ ἃ 511ΠΏ1|ΔΥ ἱτηροῦῦ 6 ΦΎΟῸΡΘα Γορούμου,, 15. ππτιϑιι8}} (6, ο. ἴπ 449), 
γγ8 5Πο0. 1 ρουπαρ5 οογγθού, τὰ δὲ  δέκαια καὶ χρήστ᾽ ἐξαποστέλλουσ᾽ ἀεὶ 
(οἴ, οἡ 1809.). Οὐ... ἐνθαδὲ στέλλουσ᾽ ἀεί. ΚΡΡΙΥ ἐκεῖσε. Οὐ τὰ δὲ 
᾿ δίκαι᾽ ἐκεῖσε χρηστά τε (οΥ κἀγαϑ'ὰ) στέλλουσ᾽ ἀεὶ. Βαΐ οἵ, ΤΥ. 000. 
τὰ μὲν δίκαια καὶ τὰ σώφρονα | λάγδην πατεῖται. Νϑιοῖ τοϑᾶβ τὰ χρηστὰ 
προυσελοῦσ᾽. 

ἀποστέλλουσ᾽] ἀπαγγέλλουσ᾽ δα, ν. παλιντριβῆ. “ϑεπά ὁ}. ΟἿ. 1297. 
γίχρ. Ζπη. ΙΧ. 5217. “φιιοηὶ φιΐδῳιθ υἱγίιι ἀοηιίδονὶέ Ογοο᾽. ᾿ἡποστέλλουσι ἴῃ- 
βίθεα οἵ ἀποστέλλοντες (χαίρουσι). ΟἿ, οπ Τι. 549. Θα. ἐκεῖ ((Π4. Ο. 1019) 
στέλλουο᾽. Οὐ ἀποκχτείνουσ᾽. 

451, ποῦ χρὴ τίϑεσϑαι ταῦτα;] “71πιτυλαΐ ἴἰσλὲ αὐ τῦο 10 οοηδίαον' (ιυλαΐ 
ΑΥ̓͂Θ τῦ6 0 ἐλῖπϊς οἴ, ΟΥ πιαΐο ὁ) λ686 ἐλίπρϑ᾽᾽ Βαυθυ: Ὅμο ἰοσο ἤώο ὠϑίϊ- 
τπαηᾶα διιηέ, φιΐα οἑαίμοπάμηι δ ἠΐε ΟἹ, Τ: νοεῖν τὰ γινόμενα. ὈΪϊμπᾶ: 
ἐρμο ἴοοο παδεγοῦ Απἡ πἀπαθδ] ρηγᾶβθο, ΟἿ, Εὺ, 106. κοὐκ οἶδ᾽ ὅ τι χρὴ 
πρὸς ταῦτα λέγειν, ] ὅταν οἵ γ᾽ ἀγαϑοὶ πρὸς τῶν ἀγενῶν | κατανικῶνται; 
ΟἸδπαϊαη. ἴῃ πῆμ, 1. 12. “ϑεά, οιώπ γ65 λοπιηιηι ἑαπία οαἰρῖπα υοἱυὶ ] αϑβρῖ- 
οογθηι, ἰωίοδφιο εἶν ἤονγ 6 ποοοηίθ5, ] υδααγίφια ρμῖοδ, γμγδι5 ἰαϑογασία οααθ- 
δαί ] γεἰφιο᾽. Εν ποῦ οἵ. ΑἹ]. 1100. ποῦ σὺ στρατηγεῖς τοῦδε; ποῦ δέ 
σοι λεῶν ἔξεστ᾽ ἀνάσσειν ...; (Βα, ΕΒ. 8ὅ5. 890. Ἐπιτ. Α]ο, 1094. σάφ᾽ οἶδα 
βοὐύλεσϑαί σ᾽ ἄν' ἀλλὰ ποῦ τόδε; Ἐν τέϑεσϑαι οἴ, 514. 

χρή] χρῆ 1... 
ποῦ) Βαΐμον πῶς. ΟἿ, ΕἸ. 592. πῶς ταῦτ᾽ ἐπαινέσαιμ᾽ ἂν; 
ποῦ δ᾽ αἰνεῖν) ““4πῶ ἦοιν ργαῖΐδε ἐλοηιῦ" Βαυίίπι: “φμο ποπιῖπα ἴαμάανεἷ. 
452. τὰ ϑεῖ᾽} ὅς. ἔργα, “ἰλ6 αοἰ5 (αϊδροηδαίίοης, ἐυαν8) οΓ᾽ ἐλ φοάς. 
ἐπαινῶν) “Ἡίδηϊηρ ἰο ργαΐδο᾽. ἩΗδγτ: “φιμη υοἷο ἰαμάαγε φμώ αἰϊΐ [α- 

οἱμης", Βα {Π15 γἱ᾽θιαβ. πο. σοοα 56η858, 8δηᾷ ᾿πούθουου αἶνεῖν Πὰ5 7π5 
Ρτθορᾶθα; 50 {πῶ ὑπϑυθ οδῃ 6 1116 ἀοιθὺ ἐπα ἐπαινῶν 15 ΘοΥτιρύ. Ομ πβΙα, 
ΡΙΟΡοβθ5 ἐρευνῶν, “ιὐλόη {7 ἱπυεδίϊγαίο ἐλὲ (δαϊΐηφς οΓ ἐλ6 φοΐς τοἱ(ῇ πιθη’, 
0011, 282. ΑἹ. 1064. ἐξεύρομεν ζητοῦντες. ῬΡιὶπᾷ. ΟἹ. ΧΙΠ, 118. εὑρήσεις 
ἐρευνῶν. ΤΏΘορπ. 88. εὑρήσεις διζήμενος. ΜΥΒΪΟΙ οογγθούΐου Ηδγίιηρ μδᾶ 
Ἰγοϑαν τηϑᾶο, Ἠογννοχάθῃ, (Λ18!]. ΟΥἹ. Ρ. 28.) 8180 ΡΙΌΡΟΒΘΒ π6 βδηιο. 
Μιυβρε: ὅταν | τὰ ϑεῖ᾽, ἐπαινῶν τοὺς ϑεοὺς, εὕρω κακά; ῬοΥμαρ5 τὰ 
δεῖα τιμῶν. ΟἿ, (Ε4. Ο. ὅ71. καὶ μὴ ϑεοὺς τιμῶντες εἶτα τῶν ϑεῶν ] 
ὥραν ποιεῖσθε μηδαμῶς. Βοῖον 992. ϑεοὺς προτείνων τοὺς ϑεοὺς ψευ- 

δεῖς τίϑης; 

εὔρω κακούς) (ΒΕ, 1. 441. τοιαῦτ᾽ ὀνείδιξ᾽, οἷσί μ᾽ εὑρήσεις μέγαν. 
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ΝΕ. ἐγὼ μὲν, ὦ γένεϑλον Οἰταίου πατρὸς, 
Ἁ Α » ͵ δ 3» 

τὸ λοιπὸν ἤδη τηλοϑὲν τὸ τ΄ ἴλιον 

καὶ τοὺς ᾿Δτρείδας εἰσορᾶν φυλάξομαι, 45 
ὅπου δ᾽ ὁ χείρων τἀγαϑοῦ μεῖξον σϑένει 
κἀποφϑίένει τὰ χρηστὰ χὠ δεινὸς κρατεῖ, 

458, ἐγὼ μέν] “1 [γ᾽ πὶν ραγέ", νδίθνου οὔποθ πᾶ ἄο, ΟἿ, 512. 
ΤΠΘΥΘ 15. ηῸ δη Π6ϑῖ5. θθύνγθθη ὑΠ18 μὲν ἀπᾶ δὲ ἴῃ 461, 

ὦ γένεϑλον Οἰταίου πατρός] “0 οὔοργίηφ ὁ απ (Βίας [αίλον", 1. 6. 
οἰ που ον πθῶν (Εἶδα, ἃ πηοπηΐδίη οὗ ΤΎΘΟΠΙΒ; ΟΥ̓ 6156, 505 Οὗ οπ6 ψγπ0Ὸ 

γγ85 ΒΟΥ ὕπο. ἘΕΥΕΤΥ ὙΠῸ ὕδτθϑ ἰὉ ἴῃ {Π6 ΓΉΒΒΕΝ 56η56,) ΘΟΙΠΡΘΙΘΒ5 
ΖΦ. ΝἼ]. 7144. “Μὲ 6 πιοπίοβο ηιΐδογε ἵπ ργωϊς Νοόγύδῶ, 1 ζὔξοηςβ, δέο. 

γενέϑλον] “Οἤερνίηφ᾽. Απῦ. 1149, παὲ Διὸς γένεϑλον. (ΕΔ. ΒΕ. 1495. 
τὰ ϑνητῶν ... γένεϑλα. 

4584. τὸ λοιπὸν ἤδη ...] Ὑ. ἘΠΙΠΙ5], δα Μοά. 1096. 1, 6. “7 τιοἱϊ! ἑαϊεα φοοά 
ΘΩΥ6 ἨθΌΟΥ 10 οαδέ οψ65 αραῖΐπ οπ οἰίδονῦ ΤΟ ΟΥ {δ Αἰγαρ᾽ῦ. ΟἿΆ οα (Βα. 
1975. 

τηλόϑεν ... εἰσορῶν] “δεολοίαϊπ ἀαἴαν ὁ", ἱ. 6. ἃ5. ΠῚ {16 δ5 ΡΟΒΒΙΡΙΘ, 
πού εὖ 411. δια ἰσ ΒΟ Δ ΠΥ. ΟΥ οα αα. Κ᾿. 7956. ῬΙαύ. Β6ρ. ΥἹ. 499 Δ, τὰ 
κομψὰ πόρρωϑεν ἀσπάξονται. ΔΏΡΡΒΙΒ Απίι. Ρ. ΙΧ. 239. ἦν ὄντως με- 
ρόπων χρύσεον γένος, εὖτ᾽ ἀπὸ χέοσου | τηλόϑεν, ὡς ᾿Αἴδης, πόντος 
ἀπεβλέπετο. ῬδδΙμη. 138, 6. τὰ ὑψηλὰ ἀπομακρῦϑεν γινώσκει (Κύριος). 

458. εἰσορῶν] εἰσορᾶν ΕΘ ἐπίῃ, ΥΙΘΊΕΙν. ΟΕ ΕῪ, 419. δισσὰ γὰρ 
φυλάσσεται, [ φίλων τε μέμψιν κἀς ϑεοὺς ἁμαρτάνειν. Ζβοῃ. ϑαρΡρΡ]. 208. 
φυλάξομαι δὲ τάσδε μεμνῆσϑαι σέϑεν  κεδνὰς ἐφετμάς. Ηοτοῦ, 1. 108. 
φυλασσόμεϑ'α δὲ ἐς σὲ καὶ ἐς τὸν μετέπειτεν χρόνον μηδὲν ἐξαμαρτέειν. 
1. 144. φυλάσσονται ὦν μηδαμοὺς ἐσδέξασϑαι τῶν προσοίκων οἷο. Δπη- 
ὌΡΙ, 124, 87. 

ἡ ρλ δ υ  οὴ Κ6Π01: ὡς κακούς. ὟΠοΟ ον! θη] γϑδᾶ εἰσορῶν. 
4560. ὅπου ᾽ Δ. Ηδ:1. ΑΙ4. Ὁῖπᾶ. απ. ὅπου ὃ» (δαρτ. γ᾽ ἃ τὰ. ρυ.) 

Ι,, δου. ὅπου γ᾽ Β. Κ. Ν. ΒΕ. Τ. Τυσπ. Βτ. Ηδτ. ὅπου δ᾽ Βαυτγρ, Ηδιπι. 
ΟΠ. ΒοΥΡκ. Νβϑιοῖς. “πᾶ τυλόγα ὃ Απϑυνουθα Ὀγ τούτους ... 458. ΟΥ̓ ΑἹ. 

1082. ὅπου δ᾽ ὑβρέξειν δρᾶν ὃ.᾽ ἃ βούλεται πάρα, ] ἐξύλῃν νόμιξε τὴν 
πόλιν χρόνῳ ποτ᾽ ἂν ! ἐδ οὐρίων δραμοῦσαν ἐς βυϑὸν πεσεῖν. Πβομίη. 
1. 22. ὡς, ὅπου πλείστη εὐκοσμία ἐστὶ, ταύτην ἄριστα τὴν πόλιν οἰκησο- 
μένην. Ἡδετγοᾶ, ΙΧ, 1. “ὅκου δὲ ἑκάστοτε γίνοιτο, τούτους παρελάμβανε. 
Οὐπαραγο 8.150 Εν, 204. ὅπου δὲ μὴ τἀριστ᾽ ἐλευϑέρως λέγειν 1 ἔξεστι, νικᾷ 
δ᾽ ἐν πόλει τὰ χείρονα, | ἁμαρτίαι σφάλλουσι τὴν σωτηρίαν. ΕΥ, 614. ὅπου 
γὰρ οἵ φύσαντες ἡ σσῶνται τέκνων, ,, οὐκ ἔστιν αὕτη σωφρόνων ἀνδρῶν 
πόλις. ἘῪΥ. 209, ὦ γλῶσσ᾽ , ἐν οἵοις ἀνδράσιν τιμὴν ἔχεις, 1 ὅπου λόγοι 
σϑένουσι τῶν ἔργων πλέον. ΕΥ. 108. ὅταν, οἵ γ᾽ ἀγαϑοὶ πρὸς τῶν ἀγε- 
νῶν κατανικῶνται. ἙῚ. θ06. οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν ἀσφαλὴς πόλις, 
Ι ἐν ἡ τὰ μὲν δίκαια καὶ τὰ σώφρονα Ϊ λάγδην πατεῖται, κωτίλος δ᾽ ἀνὴρ 
λαβὼν Ι πανοὔργα χερσὶ κέντρα κηδεύει πόλιν. 

τἀγαϑοῦ) Ι. 6. ἢ ὁ ἀγαϑός. ΟἿ, οπ 688. 
451. τὰ χρηστα] 80 Δ]. 1022, πολλοὶ μὲν ἐχϑροὶ παῦρα δ᾽ ὠφελήσιμα. 
χρηστὰ) δεινὰ Ηδ]. 6 η. 
χὠ δεινὸς Ἀρατεῖ] ΞΟΠΟΙ; ὃ κακὸς νικᾷ τὸν ἀγαϑόν. ἍΏΒΟ οἴδοδ 18 

α΄. ὅ16. ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ. ἀπ Ἡρδὶοά, Ορ. 198. βλάπτει δ᾽ ὃ κακὸς 
τὸν ἀρείονα φῶτα. 
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΄ ᾿ Ἁ Ἁ ᾿» 3 , ᾿ς 

τούτους ἐγὼ τοὺς ἄνδρας οὐ στέρξω ποτέ 
3 5 Ὁ ΄ -»" 9 - 7 

ἀλλ᾽ ἡ πετραία Σκῦρος ἐξαρκοῦσα μοι 
ἔσται τὸ λοιπὸν, ὥστε τέρπεσϑαι δόμῳ. ᾿ς 460 
νῦν δ᾽ εἶμι πρὸς ναῦν. καὶ σὺ, Ποίαντος τέκνον. 
χαῖρ᾽ ὡς μέγιστα, χαῖρε" καί σε δαίμονες 
νόσου μεταστήσειαν. ὡς αὐτὸς ϑέλεις. 
ἡμεῖς δ᾽ ἴωμεν᾽ ὡς ὁπηνίκ᾽ ἂν ϑεὸς 

δεινὸς {Ππ6 τη88. Τὶ να]ρ, βογί. δειλὸς Βι. δμᾶ τϑοο. οβαᾶ. γα ΚοΠοΙα 
γτούϑϊηβ ὑπ6 οοιημηοηῃ χϑδαϊπρ δεινὸς, ἰπ ὑΠπ6 56η56 οὗ “οἰδυθγ (πον 6 δβρθοϊαϊ 
πη 5ρ666}}), αγί{μὶ,᾽ 5011. Ἡδβγοῖ: δεινός. κακὸς, πανοῦργος. Ρ]απύδτγοι. ΤΙ. 
00. ὡς δεινόν τινὰ καὶ πανοῦργον. ῬαΙοδίν. Ηον. Χ. γενέσϑαι μὲν αὐτὸν 
(τὸν Ὀδυσσέα) δητορικώτατον καὶ δεινόν. 'ΓΠΘ Θομλοη γΘδαϊηρ' 15 ἀοθπαθᾷ, 
ΔΑ 1 ὑπῖπκ υἱρμύν, 4150 θγῪ Βιυύιηηδϑημ, Ποραθυ]θίη δηα ΒΌσΡΘ5, ΤῸ {Ππθὸ δρὶ- 
{ποὺ δεινὸς “οἰδυθτ" 15. ἸΏΟΥΘ 58.016 ὑο {Π6 ΟΥ̓Δ δηπᾷ σπππίηρ {Π|γ5565 
(ἔου 8 15 πιθϑῃδ), μη δειλὸς “οογυαγαϊίῃ". Τὸ γγᾶβ {π6 5Κ1]1 οὗ ὉΠγ5565, 
Θηα ποῦ 15 οονγαγᾶϊοθ, ὑπ νγᾶϑ ὑπ6 οϑαβο οὗ Νϑορύοϊθιμιβ Ἰοβίηρ Π15. ΔΥΤΊΒ, 

“Ραἰθὲ δοβᾶάθιη υἱτο5 βρη ἰβοδυῖΐ, 4πὸ5 βαρτα ῬαΙΠοοίοίθβ ν. 440 γλώσσῃ δει- 
νοὺς καὶ σοφοὺς νοοδνογϑδύ. --- Ηἰ φτύοπι γϑούϑδίτηθ Ορροπαμίι τῷ χρηστῷ, 
ΥἾΓΟ ῬΙΌΡΟ 86 5ἰπηρ]1ο].᾽} (β6υ ἢ) Ζεινὸς 15. οὔἴθη τιϑθᾶ οὗ ἃ “οἴου; Ρθύβοῃ 
Ϊῃ 8 Ρεά β6η80, 6. δ. Αγϊδύ. ᾿ίδη, 968. Θηραμένης: σοφός γ᾽ βρῆ καὶ 
δεινὸς ἐς τὰ πάντα. (Βά. Ο. 806. γλώσσῃ σὺ δεινός. 

κρατεῖ] Ργευαῖϊ5". 8ὅ6101: πλέον ἰσχύει. 
459, ἡ πετραία Σπῦρος. ..]7 βοσυοβ νγᾶβ ἃ ΨΘΙῪ 5118] διηα Ἰηβὶσηϊποδηΐ 

Ἰδαπά, Εὰν. Απαᾶν. 210. τὴν δὲ Σιαῦρον οὐδαμοῦ τίϑης. Τριηοϑίῃ. Ρ. 1888. 
ὁ μέτοικος ἄνϑρωπος καὶ ἐν Σκύρῳ κατοικῶν καὶ οὐδενὸς ἄξιος. ᾿Δρχὴ 

Σκυρία νγᾶϑ ἃ ῬΥΟΥΘΙΌΙΘΙ οχργθββίοη ἐπὶ τῶν εὐτελῶν καὶ μηδὲν λυσιτελὲς 
ἐχόντων, παρόσον πετρώδης καὶ λυπρά (λεπρα) ἐστιν ἡ Σκῦρος. 8,66 
5080]. 8ηα δ΄], ἴῃ ν. ΟἿ, 826. , ϑορβοοῖοθ ͵Β ὉΠ] πΚίηρ᾽ ΡΤΟΡΔΡΙΥ οὗ Ππμδοὰ, 
οὗ ὙΠΟ ἢ ἈΠγ5565 βγ5. Οάγ85. ν 51: τρηχεῖ᾽ , ἀλλ᾽ ἀγαϑὴ κουροτρόφος" 
οὔτοι ἔγωγε ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσϑαι. Οοιηραια 
4180 Ηογ. Οἄ. 11. 18. 19. “πδο ροΐοπέοηι αηιϊοιη ] Ἰαγσίονα ἢαρίίο, 1 5αἰ8 ὁδα- 
ἐμ8 μηϊοῖς ϑ'αὐϊηὶς, 

πετραία)] πατρώα ἘΦ Ῥοιπαρ5 πατρῴα ἰ5 τἱρθί, 
400. 474. Νδιοὶς βιιβρθοῖβ Ππ6580 Ἰἴη65 ὅο θ6 1 θυ ρο] δύο 8. 
400. δόμῳ] μόνῳ ϑιυϊά. ν. στέρξω. δι. τύ. Απά 801 Πιδά πη 86] 

οομ]θοῦαγθα, Βαΐ 5011 γνὸ 5661 {ο τϑααῖγα {Π6 ΡΙΟΠΟΌΙ αὐτῇ, “οἰ ἱξ ὧ5 
ὦ ᾿οηιθ᾽ὔ, ὙΥὨΔΟῊ τηϊιϑύ ἴῃ ΘΩΥ ὁ856 6 ΒΈΡΡΙΘΑ, α. ὥστε τέρπεσϑαι, μόνη 
(50. Ἑλμον): ον τῷδε τέρπεσϑαι δόμῳ. 

4602. χαῖρ᾽ ὡς μέγιστα) ὅο χαέρειν πολλά. Ἠον. ὅει. 11, 8. Τὅ. «Μα-. 
δἰαϊεπι8 αὐ ἠθο: Ἵ7ἰδὲ αϊ, φιιαϑσιηιφιια Ῥγθοεγίς  οοπιριοα, αἰθηέ; ἰέα υἷῦὸ δοηι5 

68.) ὁοπυϊυαφιιε οοηιῖ5". 

408. νόσου ᾿μεταστήσειαν 0801: ἀπαλλάξειαν. ΟΕ, οπ 1384, Ἐπ, 
ῬἈγῖχ, ἜΤ ΥἹ. ὀργὴν τε πραύνουσα καὶ δυσϑυμίας | ψυχὴν μεϑιστᾶσ᾽. 

ὡς αὐτὸς ϑέλεις} οὲ Ηγπηπ. Μογο. 417. ὡς ἔϑελ᾽ αὐτός. Οἄ. 6, 180. 
Ηδτιοᾶ, 1. 16. οὐκ ὡς ἤϑελε ἀπήλλαξε. (Εᾶ. Ο. 1124, ἨοτΥ. ὅδε. 11, 8, Τῦ. 
“Ζιδὶ αἴϊ, φιρροιηφμα ρυδοονὶδ, [ οοπιοάα «6ηξ". 

4θ4. ὡς ... ὁρμώμεϑα)] “1π ογάον ἐμαὶ γ6 παρ 86 οὔ". ΟἿ, 880, ὁπη- 
νίκ᾽ οὐοιγ5. ΟἸΪΥ ΟΠ66 ἀραῖπ ἴῃ βόρῃ,, (ΒΕ. Ο, 484., πονοῦν ἰπ Ζβοι, οὐ Ἐππιν. 
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πλοῦν ἡμὶν εἴκῃ. τηνικαῦϑ' ὁρμώμεϑα. 4θ5 
ΦΙ. ἤδη. τέκνον. στέλλεσϑε:; ΝΕ. καιρὸς γὰρ καλεῖ 

πλοῦν μὴ ̓ξ ἀπόπτου μᾶλλον ῇ γγύϑεν σκοπεῖν. 
ΦΙ. πρός νύν σὲ πατρὸς, πρός τὲ μητρὸς, ὦ τέκνον. 

ϑεός]) καιρὸς ζ. ργ. 1. 6. {πὸ νγοδίμου. (4. Ο. 1504. 
. 4θῦ, πλοῦν ἡμὶν εἴκῃ] “Ογαπίδ τι6 α [αΐν τυἱπα᾽. ΟἿ, (Ε4. Ο, 1328, Δ]. 

1248. δπα οἡ Απΐ. 718. ὅο ἴῃ Τιδύϊη “σεάσθνα αἰϊφιϊα". 
μὸν Α. Τ΄. δηᾶ, 1 01 η1ς, 8. τ. 
εἴκη Α. Β. Τ. ΑΙ4. Ταση. ἥκῃ Κ. ἤκη (ϑαρτ. Ε.}1.. ἤκει Ἐ', ἥκοι Ἠδι], 

ἐκμῇ (Ὁ) Ηδνύ. ὅ6101: διδῶ, συγχωρήσῃ. 1. 6. “γίοϊάς, σγαπίς, αἀοοονάς᾽. 
Α Ὑϑῦμου ἀππιϑιιδὶ] τηθϑηϊηρ' οἵ {Π6 νου. 8.0. “σοποδάθυθ᾽ ἴῃ Τιϑίϊη, ὙἹτρ. 
ΠΟΙ. ὙΠΙ: 22, 

466. ἤδη, τέκνον, στέλλεσϑε:) ΟΥ, 869. ὦ σχέτλι᾽, ἡ ̓ ᾽τολμήσατ᾽ ....; 
στέλλεσϑ'ε:] “Ατὲ γὲ ἀδραγίϊηρ, αΥΘ γ6 8εζξίπῳ οι ΟἿ, 1416. Ἡοτγοᾶ, 

1Π, 58. ῷὐπλετο ἐς τὴν Κέρκυραν. 
καιρὸς γὰρ καλεῖ] “765, [ον ορρογέμηϊέῃ ἱπυϊΐο8 τι6 δἰο.) Τιποῖδη 1)6- 

πιο. θὅ. καιρὸς δὲ καλεῖ μηκέτι μέλλειν. “80 Ἐπτ, Ηθο. 1042, ὡς ἀκμὴ 
καλεῖ) ᾿Ἑκάβῃ παρεῖναι Τρῳάσιν τε συμμάχους. ΠΘΠοΘ Ηδδγομίπϑ 6χ- 
ΡΙαΐηβ ἀκμὴ καλεῖ ὈΥ καιρὸς καλεῖ. (Ὀϊπᾶ.) 

407. πλοῦν ... σκοπεῖν] 70 ἰοοῖ οὐδ 0. απ ορρογέμηϊέν οΥ δοίης δαϊ!, 
ν᾽ α [αϊν" τοϊὶπα". ΟἿ, 5804. τὰ δείν᾽ ὁρᾶν, Ἐπὰν. Ηθο. 901. μένειν ἀνάγκη 
πλοῦν ὁρῶντας ἥσυχον. Αὐἱδί. Αομ. 96. ἡ περὶ ἄκραν κάμπτων νεώσοι- 
κὸν σχοπεῖς; ΠΥ5. 4260. ποῖ δ᾽ αὖ σὺ βιέπεις ΟΝ καπηλεῖον σκοπῶν; 
ῬΙαῦ. Ῥοιηρ. 76. ἐσκόπει καταφυγὴν ἐπὶ τῷ παρόντι καὶ ἀναχώρησιν. Ἐπ. 
Τρ, Α. 1624, ὡς στρατὸς πρὸς πλοῦν ὁρᾷ. Οομραιθ {Π6 τι86 οἵ ἐδεῖν, 
ΑἹ. 1166. 

μὴ ᾿ξ ἀπόπτου μᾶλλον ἢ ̓ γγύϑεν σκοπεῖν] “70 τοαΐοὐ ζ0Υ ποί 50 πιμοῖ 
ἤοπι α αἰϊδίαπιοα ([γοπι ἐδ6 56) α8 ἤγοηι πδαρ". ΕὟΥ 850 0π6 ΟὝθοῖτθ δύθ σγοηΐ 
[ο ΒρΘδκ ἴπὶ ἐπϑεϊ α ίηρ᾽ Θοπιρδνίβοηδ. ὅ0801: μᾶλλον ἐκ τοῦ σύνεγγυς, μὴ 
(η2) ἐξ ἀπόπτου τὸν πλοῦν περιμένειν, ΟἿ, 666, ἐγγύθεν ϑέαν λαβεῖν. 
ΖΒοι, ΕἾ. 816. οὐ γὰρ ἐγγύϑεν ὁρᾶς. Ἕσν. 1. Α. 489. τὰ πράγματ᾽ ἐγ- 
γύϑεν Ι σκοπῶν. ἴοῃ. ὅ86, τῶν πραγμάτων Ι πρύσωϑεν ὄντων ἐγγύϑεν ὃ 
ὁρωμένων. ῬΙαύ. Επιπηθη. 1. τόπον ἐξ ἀπόπτου καταφανῆ τοῖς πολεμίοις. 
Οβ]θη. 1Π. 9229. καί τις ἐξ ἀπόπτου ϑεασάμενος ταῦρον ϑίο. ῬΏΙ]. “πα, 

ΠῚ Ὁ [15 Ρ. 140. κάλυμμα κατεσχευάξετο ον ὡς μηδεὶς ἐξ ἀπόπτου δύναιτο 
τῶν “μὴ ἕερωμένων καταϑεᾶσϑαι τὰ ἅγια. Τὰ ὙνΒΪΟ ἢ ραδϑᾶρθθ ΠΟΎΥΘΥΘΥ 
ἐξ ἀπόπεου ΤΏΘΘΠ 5 ἤροηι α ἰοοῖ; ομέ. Οἷ. ῬΙαί. Αχ, 869 Α. ϑυΐᾶαβ, ἐξ 
ἀπόπτου: ἐξ ὑψηλοῦ τόπου. 

ἐξ ἀπόπτου] “Αἱ α αἀϊδέαποο, ἤγοηι αὔαν". ὅ6801: μακρόϑεν τῆς ϑαλαάσ- 
σης. (Μαίι. Ἐν. ΧΧΥ͂ΙΤΙ. 5. μακρόϑεν ϑεωροῦσαι.) ὃ. Ἠοτοᾶ. ΥἼΙ. 208. 
ἐξ ἀπροσδοκήτου. ΑἹ. τ16, ἐξ ἀέλπτων. ΕῸν ἄποπτος οἴ. (ΒΕ. ἘΝ. τ05. 
ὡς πλεῖστον “εἴη τοῦδ᾽ ,ἄποπτος ἄστεως. ΔΑ]. 11. ὡς εὐμαϑῆ σου, κἂν 
ἄποπτος ἧς ὅμως, | φώνημ᾽ ἀκούω. (ὙΠ οΥο ν. 1.00.) ἘΠ, 1481. κτανὼν 
πρόϑες ... ἄποπτον ἡμῶν. 

4608. ὃς νῦν σε Δ. Β. Κ. Γ,. οἴο.. ΑἸΙ4. Βιυ. Τϑιηᾶ, 11. πρός νύν σὲ 
Τ. Τυη: ᾿Βομ οὗ, Ποιὰ, Ὀϊπᾶ, 111. οἴο, ΟἹ, Τ: νυν. δή:. ΟἿ (Πα. Ο. 1388. 
πρός νύν σε κρηνῶν, “πρὸς δ εῶν ὁμογνίων ... 38ῦ0. ΤΥ. 486, Ἐπὶ. ῬΠαη, 
929, μὴ πρός σὲ γονάτων. Μαί. 8. 465, π. ὃ, 

πρός τὲ ... πρός τ᾽] Εδύπον, 1 {π|πκ, πρός σε ... πρός σ᾽. 
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πρός τ᾽ εἴ τί σοι κατ᾽ οἶκόν ἐστι προσφιλὲς. 

ἱκέτης ἱκνοῦμαι. μὴ λίπῃς μ᾽ οὕτω μόνον 470 
ἔρημον ἐν κακοῖσι τοῖσδ᾽ ἐν οἷς ὁρᾷς 
ἐν οἷσί τ᾿ ἐξήκουσας ἐνναίοντά με᾿ 
ἀλλ᾽ ἐν παρέργῳ ϑοῦ με. δυσχέρεια μὲν, 

πατρὸς .. . μητρός] μητρὸς ... πατρός ϑυϊᾷ, ν. πρὸς νυν. 
4609. πρὸς τ᾽ εἴ τι} ῷι. πρός σ᾽ εἴ τι... ΟΓ, 1168. πρὸς ϑεῶν εἶ τὶ 

σέβει. (Βά. Ο. 960. πρός σ᾽ ὅ τι δοι φίλον ἐκ σέϑεν (οἴκοϑεν ») ἄντομαι, 
ἢ τέκνον, ἢ οἷο. ΕἸ. 428. Ὑίγρ. Ζη. ὙἹΙ. 469. “ρον δἱάδθνα γιῦο, [ Ρ6)" 8ιρ6 705 
οἰ δὲ φιια βάϊ65 ἰοἰϊμν6 διε ἵηια δϑέ. 

410. ἱκέτης ἱκνοῦμαι) “1 δοδοοοῖι γο ἂς ἃ ϑδιρρίίαπί᾽. Οἵ, 989, (Ε4. 
Ο. 216. 1011. ἘΠ. 186. Φὔβοῦ, Ῥϑύβ. 217. Μϑίμβιτθ οὐ (Πα. Ο. ρ. 287. ηγο- 
Ροβ65 ἵχτης οὐ ἵκτήρ. Οιι. πρόστροπος (1. ἱκέτης) ἱκνοῦμαι. ΟΥ προπε- 
τὴς ἱκνοῦμαι. ΟΥ γόνασιν ἱκνοῦμαι (488), 

ἵκνοῦμαι} “1 βιρρίϊοαίε᾽. ΟἹ 982, ΑἹ. ὅ88, καί σε “πρὸς τοῦ σοῦ 
τέκνου ... ἱκνοῦμαι, μὴ προδοὺς ἡμᾶς γ ἕνῃ. Απὖ, 1280. ἱκέσιός δὲ λίοσ- 

σομαι. (Βᾶ. Π. 41. ἱκετεύομέν σε... πρόστροποι. 9320, πρός σ ον, ἵκέ- 

τις ἀφῖγμαι. (Ε4. Ο. 1827. οἵ΄ σ᾽ ... ἱκετεύομεν ... ἐξαιτούμενοι. 684, 
ἱκέτης δαιμόνων ἀφιγμένος. 215. 1011. Ἡομ. Οἄ. η΄. 147. σὸν τε πόσιν 
σά τε γούναϑ᾽ ἱκάνω. ἘἸ. 136. Ζδοι. Ῥογβ. 212, ϑεοὺς δὲ προστροπαὶῖς 
ἱκνουμένη. ϑαρρ!. 100. τὸν πολυξενώτατον Ζῆνα ... ἰξόμεσϑα σὺν κλα- 
δοις. Οοπιρᾶτο {πὸ οορπδῖθ νὰ ἵκετεύω. 

λίπῃς] λείπηις (ϑαρτ. ὁ ἃ πὶ. ρχ.) 1. 
μόνον] ἔρημον) Οὐ ΟΝ ἢ. 
411, τοῖσδ᾽ οἵοις ὁρᾷς] τοῖσδέ γ᾽ οἷς ὁρᾷς διά. 1. ο. (τοῖσδέ γ᾽ εἶσο- 

ρᾷς 41.) ῬΥΟΡ. ΟΥ̓ αἰκθῖ, Βαγρ. Θιηδογῖ βαρ Θϑύϑ 8,150 τοισίδ᾽ οἷς ὁρᾷς. φαυ. 
τοὶσδ᾽ ὅσοις ὁρᾷς, οὐ τοῖσδέ 9: οἷς ὁρᾷς, ΟΥ γϑῦΠοΥ ἐν οἷς ὁρᾷς. 

412. ὅσοισί τ 1 νοῦ] γοϑα ἐν οἷσί τ΄. Νοῖίμον ὅσοισι ποῖ οἵοις 

[Ὁ]]Ονγ 5. 1161} «ἴον τοῖσδε. Βαΐ, 1 οἵοις Ὀ6 σογγϑοῦ, νσ 5Πο114 οχρθοῦ 8150 

᾿οἵοισί τ΄ Πογθ. ι 
ἐνναίοντα] ἐννέοντα 1,. (Θρ᾽. αὐ ἃ τη. δα.) Μ. ἐννέποντα Ἐ,Φ, Θυ, 

αἰὲν ὄντα. ῆσσο 5που]α Πᾶνα θχρθοίρα ΓΔΙΠΘΥ συνναίοντα (ἃ, 4. συνόντα, 
οὐ συξζῶντα). ΟΥ (μά. Ἐ,, 888, τὴν σὴν δ᾽ ὁμοῦ | ναίουσαν (ὀργὴν) οὐ κα- 
τεῖδες. Βαΐ οἵ, 1818. ἔγκεινται βλάβαις. Ἐπιν. δ]. 980. οἷσιν ἔγκειμαν 
κακοῖς. ὅ0. ξυνοικεῖν ἄχϑει μυρίῳ 1168. ξυνεῖναι κακοῖς ἘΠ]. 600, 

418. ἐν παρέργῳ ϑοῦ μὲ] “αϊε ἃ οοπυοπίοποο οὐ πιθ’ (σομβίαθχ τη ἴῃ 
{πθ Ππρηῦ οἵ 8 ΒΡ ΘΙΠΙΠΠΘΥΘΤῪ ). ΟΥ, 482 {. Βαυϊιπϑηη αποῦύθϑ ᾿υυοΐοι Ἡοτοά. 
8, ἐν παρέργῳ οἵ πολλοὶ τὸν ἩΗρόδοτον τιϑέμενοι. 1ᾶ. Ζοιιχ, 7. ἐν παρ- 
ἔργῳ τίϑεσθϑαι τὴν ἀκρίβειαν. Οοιηρᾶγο. 8,180 Ἐπὰν. ΤΡΙ. ἤν ὅ14. ὡς ἐν 
παρέργῳ τῆς ἐμῆς δυσπραξίας. ἘΠ, 512. ἦλθον γὰρ αὐτοῦ πρὸς τάφον 
πάρεργ᾽ ὁδοῦ, 03. πάρεργ᾽ Ὀρέστην κἀμὲ ποιεῖται δόμων. ΟΥ. 599. πάρ- 
εργον αὐτὸ ϑήσομαι πόνων. Ἠοτο. 1811. πάρεργα γὰρ τάδ᾽ ἐστ᾽ ἐμῶν 
κακῶν. ἨδΙ]. 980. τὴν δ᾽ ἀϑλίαν ἔμ᾽, οἷσιν ἔγκειμαι κακοῖς, 1 ῥῦσαι, 
πάρεργον δοῦσα τοῦτο τῆς τύχης. ΤῊ Θχργοϑβίοη ὁδοῦ πάρεργον ΟΟΟΌΥΒ 
ἴπ Οἴοοτο Ἐρίδβι. Αὐρ. Υ, 31, ΨΙ. 1. ΠΩ ]ΑΥ]Ὺ ἐν εὐχερεὶ τίϑεσϑαί τι 
ῬοΙονν 8716. πάντα ταῦτ᾽ ἐν εὐχερεῖ ἔϑου. ΟΥ̓ 4150. οἡ (ΕΔ. Τὰ, 287. 

δυσχέρειαν (γρ. δυσχέρεια). ες. πολλὴν Ἐ᾿ ΟΥ̓ 902. ἅπαντα δυσχέρεια 
οἴο., 8150 900-Θ, ΒΌΡΡΙΥ ἐστὶ, 845 ἴῃ 400, 

μὲν] μὲν οὖν Β. 
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ἔξοιδα. πολλὴ τοῦδε τοῦ νοσήματος" 
ὅμως δὲ τλῆϑι. τοῖσι γενναίοισί τοι 47 
τό τ᾽ αἰσχρὸν ἐχϑρὸν καὶ τὸ χρηστὸν εὐκλεές. 
σοὶ δ᾽ ἐκλιπόντι τόνδ᾽ ὄνειδος οὐ καλὸν, 
σώσαντι δ᾽, ὦ παΐῖ. πλεῖστον εὐκλείας γέρας. 
ΝΕ ΄, γν ὟΝ - ᾿ , , 
ἕαν μολῶ γῶ ξῶν πρὸς Οἰταίαν χϑόνα. 

4714, Νδιοῖς ὑπτη]ς 5. 6Π|5 116 τὰν πῶνθ θθοη 464 δέου. 
ἔξοιδα] “1 ἄποιὺυ τοοῖϊ. Οα. ἔστ᾽, οἶδα. Ἐδν τοῦ Βιιγρθ5 δοηΐ. σοι. 
φορήματος] φρονήματος ΠΔ 1]. φορτέσματος Ἡδττί. “ὕαγο, ῥρεῖσλι᾽, 

Φόρημα οοου5 Ζβοῃ. ΕῪ. 972. Ἐπι. Ῥο]. 11. Βαΐξ ρϑυύπαρθ νγθ 5Βῃου]ᾶ γϑϑᾶ 
φορτίσματος, ὑποιρὴ ὉΠ6 ννουα Οσοι 5 ΠΟΥΠΘΙΘ 6196. ΟΕ ἈΠΕ: 1086. ἐχκπε- 

φόρτισμαι. ΤΥ. ὅ87. φόρτον. ΟΥ ΤΔΊΠΟΥ νοσήματος. ΟΥ 900. οὐ δή σε 
δυσχέρεια τοῦ νοσήματος | ἔπεισεν ὥστε μή μ᾽ ἄγειν ναύτην ἔτι; Ῥοι- 
ΠδΡ5 γ)]8 5μοι]α τϑδᾶ: ἔξοιδα, πολλὴ δὴ ̓ στὶ τοῦ νοσήματος. 

τλῆϑι) “Τῇ ὀπέμγε, πιαζα πρ ψΟμ πιϊπαῖ, ἐο ἄο 850. 
416. τό τ᾽ αἰσχρόν] “λαΐ ἴς βδλαδῦψ, μηρφεηπδγοιδ᾽. 

τὸ “χρηστὸν “Ἡλαὲ 6 κἴηπα!, φοτιογοιδ᾽. ᾿ 
᾿ καὶ τὸ χρηστὸν εὐκλεὲς {Ππ6 τη85. ψα]ρ. Β0Π01: ἀαὶ τὸ καλὸν ἔνδοξον. 
νυπα: “φμοα ἠοηπαϑένηι 65 σίογίαπι αὐεγέ". ὥογῖ: “Ἴρδα ρυοθίΐαβ, οὐϊδπὶ 5] 

ΟΡΘΙ 856 Π1Π1] ΡΟΥΘ ϑαξεγαῦ, ργὸ βιμημηδ ἰϑπιᾶς δὶ". Βομποῖᾷ: “ἼὙΠἼ6. ΟΠ]Ὺ 
{πϊπρ' {πϑῦ Βέγ1 Κο8 916 85 βίγϑηρ 15 ὑπεὺ ἐχϑρὸν 15 ἴο θὲ {δΊκθῃ ΒΟ] Οὐ ΘΙΎ, 
δα εὐκλεὲς ΟΠ] ΘοΥν οἰ υ. 5. (Βυῖ 15 {Π15 50) Υϑαν. 60}: καὶ τὸ χρηστὸν 
εὐφιλὲς (ον καὶ τό γ᾽ εὐκλεὲς φίλον). όθγθθ πίη κ5 εὐκλεὲς ΒΡΥΘΉρ᾽ ἔγο μι 
εὐκλείας 418. 7) 85 ῬΓΟΡΟΒΘΒ ἰηβίοδα εὐχερὲς, ὙΨΒΙΟΙΝ 15. δαορίθα ὃν τὰν: 
φα. καὶ τὸ “χρηστὸν εὐχερὲς (οΥ ἐγγενὲς, ΟΥ̓ ἐμφυὲς, ΡῬιηά. ΟΙ. Χ, 20. 
ἐμφυὲς. . ἦϑος). Οὐ καὶ τό γ᾽ εὐκλεὲς φίλον. Οἵ τό τε κακὸν οὐυηδον 
καὶ τὸ "ὐ στῶν εὐκλεές. ΟΥ̓, Απί. ὅ20. (Βα. ΒΕ. 610. 

411, ἐχλιπόντι τοῦτ᾽] “Παυΐηρ ἰ6Γἰ {πϊ5 Οχίογα ΤΥυϑη51; “Παυΐηρ ἴο01᾿ 

ἐπὶδ ππάοπο᾽. Βυΐ ψϑῦ Πα5}]} 8515 Βυγρθα, ὑπουρὴ μΠ6 οἴξδυβ δὴ δρδιγα 
οοιγθοίΐοη. δᾶ, τὰν ἃ 5] ἱρηῦ οογγθοίΐοη, ἐκλιπόντι τόνδ᾽ “λαυΐπῳ ἴα 
(ἱ γοι ἰϑαυθ) πιὸ δελίπα ψοι". ΟΥ ἐκλιπόντι μ᾽ ἔστ᾽... ΟΥ ἐκλιπεῖν τόνδ᾽ 
Ἵ 3 9 ᾿ Μ «.᾽ ’ 9 “ 9 Α Σ » 

ανδρ᾽... ΟΥ̓ 910. ἀνὴρ οὗ ... προδους μ΄ ἔοικε καλλιπὼν τὸν πλοῦν 
στελεῖν. ΕῸΥ {πὸ ρδυθῖοῖρ]65 ἐκλιπόντι δᾶ δράσαντι οἵ, οη (ΒΕ. Ἐ. 868. 

ὄνειδος οὐ καλόν] “15 (οΥ τοι δ6) α γεργοασὴ ποὲ ογθαϊίαιε, ἴξ ποΐ ἰο 

γον" ογϑαϊέ᾽. Ὄνειδος (6ΧρΡΙ]. ὈῪ ὅ.6Π0]. φήμη, πᾷ ὈΥ Ηδβυοῖ. κλέος), 85 
Ποῖϑῖρ᾽ 1.1] ΟΌδουνοθ (Επϑυυ. δα (Εα. Ο. 744.), 15. ἃ νοῦ; πιραϊα᾽, ἃ μέση 
λέξις, ΟΥ ψοτᾷ οὗ πηϊᾶα]6 βἰρηϊβοαίίοι, δ5 συμφορὰ, τύχη, οἷο. ΕῸΣ νγ8 
πᾶ ΘαπΆ}ν ὄνειδος οὐ καλὸν, ἃπᾶᾷ ὄνειδος καλόν. ΟἿ, 842, κομπεῖν δ᾽ 
ἔστ᾽ (ἔργ᾽) ἀτελῆ σὺν ψεύδεσιν αἰσχρὸν ὄνειδος (4. Ε. 1038. Επι. 
Ῥποπ. 820. δράκοντος γένναν ὀδοντοφυῆ, Θήβαις κάλλιστον ὄνειδος. 
ΤρΡΗ. Α, 294, καλόν γέ μοι τοὔνειδος ἐξωνείδισας. Μεά. 514. καλόν γ᾽ 
ὄνειδος τῷ νεωστὶ νυμφίῳ. Α [1η6 8Ρ. ΠὈίορθη, Ῥίον. 1Π. 8ὅ. γαστέρα 
μοι προφέρεις, καλλιστον ὄνειδος ἁπάντων. ΟὐπηραγΘ νὰ 0115 ΤΎΔΟΙΝ. 

. 468, ὡς ἐλευϑέρῳ | ψευδεὶ καλεῖσϑαι κὴρ πρόσεστιν οὐ καλή. 
418. δράσαντι δ «βιέ παυΐηρ ἀοηπε᾽ --- γγϑαῦ ὃ 1 ψοι]Ἱᾶ τοαᾶ σώσαντι. 
πλεῖστον] 1. ᾳ. μέγιστον. ἩδΥΑΙΥ υἱρῃῦ νυ γέρας. 
γέρας] ἘΠ. 687. νίκης ... πάντιμον γέρας, Θα. μέρος. 
419. μόλω ᾽γώ] μόλω γ᾽ ἐγὼ Ἐ' 
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ἴϑ᾽" ἡμέρας τοι μόχϑος οὐχ ὅλης μιᾶς" ᾿ς 480 
τόλμησον. ἐμβαλοῦ μ᾽ ὅποι ϑέλεις ἄγων. 
εἰς ἀντλίαν. ἐς πρῷραν. ἐς πρύμνην, ὅπου 

480, “Οοηιθ, ἐδ απποψαποθ ιοἱϊϊ ὅ6 ϑιιξ ῸΥ οὔθ ποί θην αν", βδἴνιοθ 
ὑπ6 ἸοῦνΘυ ἔγοιη Τθιαημοβ ἴο (ἴα ταϊριῦ θ6 δοσΘοΙ ΡΠ 15Π64. υυἱθ πίη ἴπ6 ἄδγ, 
πὸ αἀἰδύδποθ Ῥεοΐπρ ΟἾΪΥ ἃροιΐ ἃ Βαπαᾶγοαᾶ τη 1165. 

ἴ9 ὅϑ᾽ ἐπ Τανη. ἴϑ᾽ (ϑαργ. ο) Α. “Οοηιθ!" Α ἴθυπι οὔ δῃξγθαίγ. 
(4. Ο. 106. ἔτ᾽, ὦ γλυκεῖαι οἰο. 9456. (4. Β. 1469. 

τοι] σοι οοπ]. ΒυΥρΡΘθ, πὸ {πίπηκ5 [Π6 ΘΠΟΠΉΪΟ ῬΘΥΌΟΙ6 τοὺ πθγ6 Ὀδιγα, 
ῬοΥπαΡ5 ΥΙΡ Ῥαΐ τοὺ 15. ποῦ ἱπνδυ δ Ὁ] σ,ΠΟΙΊΪΟ, 

481. τόλμησον, ἐμβαλοῦ μ᾽] ΟΥ, 89. Τὰ. 1010. ἴϑ'᾽, ὦ τέκνον, τόλμη- 
αον, οἴκτειρον τε (τι) με. Αὐἱϑύ. Δ. 489. ἘΌΣΒΟΙΞΟΣ. ἴϑι χώρησον. δι ! 
οῃ (Βα, 6. 184. 

ἐμβαλοῦ υ᾽ ὅπῃ ϑέλεις ἄγων) “Ταῖε αἷιὰ δέοιυ πιὸ τολογῈ γοῖ ἐϊκο. ΤΠΘ 
1η144]6 15. ραΐ, Ὀθοδβθ Νϑορίοθπηβ᾽ οὐαὶ δπΐὶρ 15. τηθϑπΐ. ΟΟμρΡαγΘ {Π6 
γΘΥΡ ἐμφορτίξεσϑαι Απί, 1086. ΟἿ Αὐἱδῦν Αι, 949. τοῦτον λαβὼν προσ- 
βαλλ᾽ ὅπου (ὅποι) Ι βούλει φέρων. 

ἐμβαλοῦ] ἐκβαλοῦ Κ΄. Τι. Πδποα εἰσβαλοῦ Μείπ. ΑΠ8]. Ρ. 297. Ῥοι- 
ΠὰΡ5 στρ γ. Οὗ, Ἡφγοά. 1. 1. ἐσβαλομένους δὲ ἐς τὴν νέα (αὐτήν). 80 
ὙΥ6 ἢπα Βοΐ ἐμβαίνειν διυᾷ ἐσβαίνειν ἐς ναῦν. 

ὅπη Α. Β. Κ. Τ. Τασῃ. Βῃ. Ἰ)ϊηᾶ. ΒουρῚ.. ὅπηι 1,.. ὅπῃ ΔΑΙΑ. Ηδτπη. 
Ὑγυμᾶ. βομη. Ἠδαυύ. ὅποι γαῖ. Ἐγῇ. Ἐ].15]. δᾷ Ηδυ. 19. ρυο. Βιειξίμ. ΒΘΡΡῚς. 
ΒΟ ΙΔ5Ὁ 1 {πίῃς 15 σιρηῦ, ἱ. 6, “τολέέλογ', ἵπίο τυλαίδυετ' ρίαδε", ποὺ πῇ 
“ἐπ τομαξευεγ" αϊγεοίίοη". Οἵ, οχ ὅ29, (ξα. ᾿. 1468. ΕἘπ:. ΙΡῃ. Τ᾿. 119. χω- 
ρεῖν χρεὼν Ι ὅποι χϑονὸς κρύψαντε λήσομεν δέμας. 118, Ηδι. 19, πέμπων 
ὅπη (ὅποι Ἐ]η}51.) γῆς πυνϑάνοιϑ' ἱδρυμένους. Ζ5οι. Ῥτ, ὅθ4. ῬΓΠΟΙΡῚΙ 
ὅπου γγοτ]4 ἅο ΘΑ ΌΔΠΥ νν61. Οὗ, (4, ΕΒ. 1486. ῥδῖψόν μὲ γῆς ἐκ τῆσδ᾽ 
ὅσον τἀχισϑ', ὅπου (80 {πὸ π|55.}} ϑνητῶν φανοῦμαι μηδενὸς προσήγορος. 
ΤΠ656. ρδυ 1 Ο165 ἃΥΘ ΘΟ ΒύϑΟΥ οοΟΠ οι παρα ἴῃ ὕΠπ6 π85. ΒΌΓΡΟΒ. ΘΟΠαΘΠΊΠ 5 
[π6 νου ἄγων ... ἐς πρύμναν 8. (οΥ πρύμνην) ἃ5. {π6 γΟΥΪ οὗ 501ὴ0 
ΒΟΙΟ]5. ; 

482. εἰς {ῃγῖοθ Α, Β. Ἐν, Κα. 1,, Μ. Ν. ΒΕ. Τ, ἐς υϊ66 οαᾶ. νοῦ. εἰς 
φρο εἷς τα: 

εἰς ἀντλίαν ...] ΟΥ, Οἷς, Ἐρ. Τῖν. ΙΧ. 1ὅ. «ϑεοιοδαήνις οἷΐηι ἱπ ρμρρὶ; 
πῆ υἷα; ἴηι, δοπέϊηα ἰοοιδ 68:. 

πρῶραν νυρ. πρῶιραν Τ,. (πᾷ πρώιρας 089). πρῶραν Ἡδ. Τ)1πηἅ. 
γυππᾷ. εἴθ. ΟΕ, Ἐῤγπι. Μ. ρΡ. 692, 25. ψῖιο οἰΐθβ. κυανοπρώϊραν ἔτομι Κ'΄- 
πο ᾶθ5, ἀπά χκυανοπρωΐρους ἴτοτη Ηοιπον (Οἄ. γ΄. 299.). 

πρύμναν Α. Κ, ἨΔ. ΑΙ4. Βι. πρύμναν ὃ᾽ Β. Μ. Ν. ΚΝ. 1. Τύχη. 
πρύμνην ἘΠΙΝ5]. δα Ἤθτδοὶ. 19. Ηθσπι. Πιπᾶ, οὐο, Οἱ, Ατῖϑυ. γοβρ. 899. ἥν 
πῶς πρύμνην (πρύμναν 1Π6 1188.) ἀνακρούσηται. 1,0}. φᾷ ΡΒΡγη. Ρ. 881. 
ΤῊΘ οἱάθι. ἴογμι πρύμνη ΟΟΟΌΤΒ ἴῃ Ἡδοτοάδοία5 (6. ρ΄. 1. 1. κατὰ πρύμνην 
τῆς νεός), [πὸ τποῦὰ τθοθηΐ πρύμνα ἴῃ Το, [πὰ 11|ὸ ΤΠ ΠΟΙ νγο ἢπα τόλμη 
ΟὐΟαΒΙΟΠΔΠΥ τιϑο [Ὁ τόλμα 'ἰπ Αἰ ατθοῖκ (θιπά. Δ Τὰν. Τοπ, 14160.). 
ΒοκΙν. Απροᾶ, ρ. 66. τόλμη καὶ τόλμα, πρύμνη καὶ πρύμνα, νάρκη δὲ διὰ 
τοῦ ῆ. 50. 4180 γγ πᾶ βοΐ ϑέρμη δά ϑέρμα (αι μηκ. δὰ Τίμα. 1, ν.). 

ὅπου Ἐ΄. Ἐγέ, ἘΠΙ5], Ἤουμι. Ηδυέ. ὅποι ΔΑ. Β. Κ. 1,. Τ. ΑΙ, Τατη. Ἐυ. 
Θιηᾷ, ὙΥαπά. βοῃπ. ΒΡ, ϑογί. Νδποῖ, ΡγῸΡ. Ῥουβ. βοιιεθῖ, δά Ηθο, 1063, ὅπη 
γοη. αἷς. Βουρῖς. Τιπάουῦ, ννἱτἢ ῬοΥϑοι ὡπᾷ ΟὕποΥβ, Θχρ δῖπβ ὅποι ἃ5 Ραΐ 
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ἥκιστα μέλλω τοὺς ξυνόντας ἀλγυνεῖν. 
'νεῦσον. πρὸς αὐτοῦ Ζηνὸς ἱκεσίου. τέκνον. 
πείσϑητι᾽ προσπίτνω σε γόνασι καίπερ ὧν 480 
ἀκράτωρ ὁ τλήμων χωλός" ἀλλὰ μή μ᾽ ἀφῇς 
ἔρημον οὕτω χωρὶς ἀνθρώπων στίβου, 
ἀλλ᾽ ἢ πρὸς οἶκον τὸν σὸν ἔκσωσόν μ᾽ ἄγων, 
ἢ πρὸς τὰ Χαλκώδοντος Εὐβοίας σταϑμά" 

ὮΝ αὐθνϑούϊο ΤΟΥ ἐκεῖσε ὅπου. Βαϊ Ὀϊπᾶ. αἀᾶ5: ““Πδοίθ ἑουΐαϑβο ὅπου". 
ΟἿ οὐ Αὐῖβί. ἂν. 46. ὅπου (1. ὅποι, ὅπη) καϑιδρυϑέντε, διαγενοίμεϑ'᾽ 
ἄν. ἘΠΙΙΒΙΟΥ (ἴπ Μαβ. Οὐδ, 11. 278.) ΥἱραυΥ ρῥγθίθυβ πού ὅπου ἴοι ὅποι, 
85 1Ὁ 15. πού {0]]ονγθα ὈΥ 8. νϑὺ οἵ τηούΐοῃ. Οἵ. (Βα, Κ᾿, 1480. 

488. τοὺς ξυνόντας] τοῦ παρόντος οη. ῬΘΙΠΔΡ5 τοὺς πλέοντας. 
484͵ νεῦσον] “Νοί αβϑοηπί, δοηβϑεπέ". Οἵ. (Ἐά. Ο, 248, ἀλλ᾽ ἴτε, νεύσατε 

τὰν ἀδόκητον χάριν. Ἐλγ. ΑἸο. 990. καὶ γὰρ Ζεὺς, ὅ τι νεύσῃ εἰς. Ἡοιη. 
Π. ϑ΄. 246. νεῦσε δέ οἵ λαὸν σόον ἔμμεναι. Αὐἱδῦ. ΤΊ 65. 1020, κατάνευσον, 
ἔασον ... μ᾽ ἐλϑεῖν. 

πην δε ἵκεσίου] 56. ϑαρρ!Ι. 616. Ζηνὸς ἱκεσίου κότον. 388. Ζηνὸς 
ἱχκταίου (ἱκεσίου) κότος. 419. Ζηνὸς αἰδεῖσϑαι κότον [ ἵκτῆρος. 

485. προσπιτνῶ Α. Β. Κ. Τ΄ ΑΙα. Ταχμπ. Βι. προσπίτνω 1,. προῦσ- 
πίτνω Ἡριητα. οἵο. 

προσπίτνω, σὲ γόνασι) 1 δερρίϊσαΐα ψ0ιι τοί (οη)} την ἔηδος". Ἐπιν. Οὐ, 
ι 1582. ἱκέτης γὰρ Ἑλένης γόνασι προσπεσὼν βοᾷ. Ῥίαπ, 981. ὦ πρός σὲ 

Ἱ γονάτων οἷο. 

γόνασι Β. Κι. 1,. ΑΙ4. Τατη. γούνασι Α. Τ. 
486. ἀκράτωρ] “Π]ηιροίοπί, ρμοιοογῖο55". ὅ6Π01: ἀσϑενὴς, κρατεῖν ἐμαυ- 

τοῦ μὴ δυνάμενος. ΨΥῈΥ ποῖ ΘχρΙδίη ἰ0, ὁ “μὴ κράτος ἔχων, ἃ5 ἀσϑενὴς 
ὁ μὴ σϑένος ἔχων ᾿ἀκράτωρ οοουγ5 4150 ἴπ Ρ]αῦ. Ηρ. 1Χ. ρ. ὅ79. Αὐ δύ. 

ΒΙΒοῦ. ΠΙ. 8. 2. ἀκράτωρ τῆς διανοίας ὀργῇ τεϑηγμένος. Αἴπδη, ρΡ. 448 6, 
8.64] ϑοοογαϊηρ' ἰο ΝΥ δΙκθῆβια, ἴῃ Αὐγίϑη, ῬὮΏΙο, ΖΦ ]ἴθη, “α]αη, δια. ἢ, ν. 

Θὰ. ἀκρατὴς, 85 ἴῃ (Εα, Ο. 1286. ἀκρατὲς ... γῆρας. Οομποοῦ ἀκράτωρ 
χωλὸς “Ποϊρίο55 α5 δοίηρ ἰαηιε ("Οπι ἰαηιθηι6 85). 

ὁ τλήμων] “716 τυγοίομεά πιαη᾽. Α5. ΘΙβθθμοιο ὁ δύστηνος, ὃ τάλας, 
οἷο. Βυΐ ὁ τλήμων 5668 μού 11Π-0Ῥ1δοθᾶ. Ῥϑυπῶρβ 6 5πῃουα τϑδᾶ δυσώ- 
δης, 885 ἴῃ 1082. χωλὸς, δυσώδης. ΟΥ ὑπι5: ἀκράτωρ ὃ τλήμων κῶλον (οΥ 
ἀκράτωρ τάλας τὸ κῶλον). 

487, χωρὶς ἀνϑρώπων στίβου] “Αωαν ἤοηι ἐμὲ ἕγροαΐ (ον Ἀαιέ) ὁ πιθη. 
Οὗ, Απί, 718. ἄγων ἔρημος ἔνϑ' αν ἢ βροτῶν στίβος. (ΆΘΥΘ 566 ποίβ.) 
ΟῚ στίβου αι. δίχα. ΟΥ, 81. ὁρῶ κενὴν οἴκησιν ἀνϑρώπων δέχα. 

488, τὸν σόν] τὸν ἐμὸν οοπη]. ΗδΥπι. ργῸΡ. ὅ'ομπ, Βεαυρὶς. ΟἿ, 492, 517. 
489, τὰ Χαλκώδοντος Εὐβοίας σταϑμα)] “116 αὔοΐάος ὁ) Οπαϊοοάοη ἵν 

Βωϑωα’ ((Ε4, Β. 1189. τὰ Μαΐου σταϑμα). Οὐ “ἐλ γοαάείοαά εἰς. (Τυ. 
099, ναύλοχα οο, ὅὅο “βδέαΐζίο" ἴῃ Τιαίϊη. Ὑῇγρ. Ζη. 11. 28, “ο,αἰΐο πιαϊοβαάα 
οαγίηϊδ᾽.) ΕῸΣ {Π6 ἔγγο δθηΙ ῖνο 8, {Π6 οὁΠ6 οὗ ἃ ΡΘΥΒΟΏ, ὑπ οὔοῚ οὗ ἃ ὑπίηρ,, 

οἵ, Απΐ. 1204. κόρης νυμφεῖον “ἍΔιδου. Τι, 1191. τὸν Οἴτης (Οἴτῃ) Ζηνὸς 
ὕψιστον πάγον. ΑἹ. 4, λείας ἄδαστα βουκόλων φρουρήματα. «Αῦδοι.. ΞΡ]. 
ὅ49. Τεύϑραντος ἄστυ Μυσῶν. ΑΙ5ο οπ 4117. «πᾷ (Εα, Ο. 668--Ὁ, 

Χαλκώδοντος] ΟΠ δ] οοάομ, 50η οὗ Αθεβ, ρυδηᾶβοῃ οἵ Ὁ ]οοι, γγῶϑ5 Κίηρ' 

οὗ Ἑπῦοα. Ἐμχ, Ιοη. ὅ9. τοῖς τὲ ἰχαϑμωδοιύλδονο, Ι οὗ γῆν ἔχουσ᾽ Εὐ- 
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καἀκεῖϑεν οὔ μοι μακρὸς εἰς Οἴτην στόλος 490 
Ἂ ΄ , ᾽ » 

Τραχινίας τὲ δειράδας τὸν τ΄ εὔροον 
Σ πε 8 δ ξσ , β ξ ὃ , “λ, . 
Σπερχειὸν ἔσται. πατρί μ᾽ ὡς δείξῃς φίλῳ 
τι Ὰ Γ 5 

ὃν δὴ πάλαι ᾽στὶν ἐξότου δέδοικ᾽ ἐγὼ 

βοῖδα. (θυ 5866. Μιιϑρι.) Α τπποπυιηθηΐ οὗ ὑΠπὶ5 δποῖθπξ κῖπρ οχἰϑίθα ἴῃ 
ΒαΡοθα ἴῃ π6 {ΐπηὸ οἵ Ῥϑιιϑδηΐαβ, ΙΧ, 19. Ηϊβ βοὸὴὺ ΕἸΘΡΠΘΠΟΥ 16 {πὸ 

ΑΡδηΐθβ ἴῃ 1ῃ6 ΤΊοΐδη οχρϑαϊίοπ, Π| β΄. ὅ86, δ΄. 4064. ῬαΙΠοούοίθϑ ΒΕ ΡΡΟΒΘΒ 

ὑπῶῦ ΟΠδ]οοάοη 15. 5011] αῖνθ, πκὸ Ῥωϑβ, Ρεῖθαβ, δπα Τοίδιιοη. (ϑολη.) 
Εὐβοίας) Εὐβοίᾳ (ἴη ᾿πδαα») Μυβρυ. Βαγρ. Βομοοῦ, δα Βοβ. ρ. 697, 

ῬΘΥΠ Ρ5 ΤΙ ΘΠΕΙΣ. σὲ ΕἸ. 180. ὁ τὰν Κρίσαν (τοδᾷ Κρίσᾳ νυἱῦ Μιι5ρ1.) 
βούνομον ἔχων ἀκτάν. Τὺ. 1191, 868 ΒΟΥΘΥΘΡ Τι. 200. 

490. οὔ μοι Ωιι. οὗ σοι, ΟΥ οὔ τοι, οἱ οὔ τι. ΕῸΣ Νοορί., Ὁ ψοῦ]ᾶ 
566Π1, νγὲ8 0 ΘΟΘΟΙΏΡΘΗΥ πίη ἴο (ἴα (οἵ, 492.). Βαΐ 1 50, ἢν ἀοοθ5 ΡΏὮ]]. 
τηθηΐοη Ἐπιθοοα 

Οἴτην) ΟΥ, 1480. πάτρας Οἴτης πλάκα. 
στόλος] “ομγηον". ΟἿ, 499. 181. 1031. (Ε4. Ο. 368. τίς σ᾽ ἐξῆρεν 

οἴκοϑεν στόλος; ΑΥϊδί, Αν. 46, ὁ δὲ στόλος νῷν ἐστι παρὰ τὸν Τηρέα. 
, 491. Τραχινίαν τε δειράδα καὶ {πΠ6 τπι55. Τ΄. ΔΙΑ, Ταση. Βι, Βειυρὶς. 

Τραχινίαν τὲ δειράδα καὶ Τοιῦρ. ((π δι. 1. 87. 116.) εκ. Ἐγῇ. Ηδυιη. 
Τῖμηα. Ἡάδγῦ. βομη. Νϑιοῖκ. Τραχινίαν τὲ δειράδ᾽ ἢ Ρίοιβοπ, Ῥοιβ. Αᾶν. 
Ρ. 200. Βατρ. Τραχινίαν δειράδα τε καὶ Ηδαίῃ. Βοποᾶ. Τραχίνιόν τὲ 
πρῶνα Υαπα. (Τὺ 15 σοΥίαι ]ν ἀπᾶθηΐθ}]6 πᾶ οΊοσθοα ΘΟΠΒΟΔΗΥ ὉΒῈΡ 
{π6 ρ]866 οἵ ὕγαθ. ΤΘ8 ἸΏ, Βαϊ δειράδα νγνου]ᾶ παγάϊγ θ6 ἃ ρ͵οβϑ οῃ πρῶνα.) 
Τραχινίαν τε δειράδ᾽ ἐπὶ Ἡρτι. Ἐθίν. Ρ. 8. Τραχινέίαν τε δειραδ᾽ ἀνὰ 
βογέ. Τραχινίαν τε λιϑάδα (οΥ λιχάδα ἢ καὶ νον 60η]. Μοῖη. Φα. Τραχι- 
νίαν τε δειράδ᾽ ἢ ̓ ς τὸν εὔροον (ον εὐροόν τ᾽ ἐμὸν) ... ΟΥ' ταύμου Τραχι- 
νίας τε δειράδας τόν τ᾿ εὕροον .. (Γι ῬΙΌΤΑ] δειράδες, 85 ἴῃ Απί. 882. 
1ιγ. ῬΏῶη. 218. δίς) ΟΥ Τραχινίας πέτρας τε καὶ τὸν εὔροον. . (Πσοάα. 
ΥἼΙ. 198. οὔρεα ὑψηλὰ καὶ ἀβατα ... Τρηχίνιαι πέτραι μα εν μιροία δὴ 

δειράδας]} Οὗ ΑἹ. 697. Κυλλανίας.. - δειράδος. Απηΐ. 882. Ἐπὰν, ΤΡ. Τ' 
1451. δειράδος Καρυστίας. Ῥίαη. 218. ὑπὸ δειράσι νιφοβόλοις Παρνασσοῦ. 
5ο ψ6 ἢπα Δρρ]1θα [ο τηουηΐδῖη5 αὐχὴν, στέρνον, ὀφρὺς, κάρηνον, πούς. 

εὔροον] “Παρϊάαίῃ βοιοΐηφ. Ἤτοι. "1. φ΄. 180. οὐδ᾽ ὑμῖν ποταμός περ ἐύρ- 
ροος ἀργυροδένης Ι ἀρκέσει. ““Εὔροος, [1|π πύρπνοος ἴῃ Ῥίοιη. 9ῦ8, 15. ποί 
οοπίγεοίθα ἴῃ ΤΥΔΡΘΑΥ, ΙΒ ΟΌΙΡΊΙ πλατύρρους 15 ἴπ Ῥγοπι, 875.» (Βαγρ68.) 
ΤιΘ γΔΡΙ ΔΙ οὗ {π6ὸ Ξρϑιοῃϊιβ 15. ποὐοοᾶ Ὀγ Ἡοπιοι, Π]. π΄. 170. Σπερχειῷ 
τ᾽ ἀκάμαντι. Τπιοδη. ΥἹ. 866. “γέ οπιπθ οἱίαίο [ ΠΠαϊϊασας ϑρεγολίια ἀφιιας᾽. 
ΤῊ Σπερχειὸς πὸ ἀοιθύ τϑοοϊγϑᾶ 105. πᾶταθ ἔγοτα Π0 γταρίατν οὗ 105. ΘΟΙγ56 
(ἔοπι σπέρχεσϑαι). 

492, Σπερχειόν] Α τΥἷνοὺ οἵ ὙΠθσβαν, Ποννϊπρ' ἰηΐο ὅπ Μα]ίδη δ], 
ΠΘΘΥ ἴο ΤΥΔΟΠ5, Ζβοῃ. Ῥούβ. 486, Μηλιᾶ τε κόλπον, οὗ ] Σπερχειὸς ἄρ- 

δει πεδίον εὐμενεῖ ποτῷ. Τπ {Π6 ΡΙΠ]οοἴθίο5 οἵ ΌΚΟΒΥ] 5 ΟἿ ΠΘΙῸ ὕπτι5 
αὐάγοββοβ ὁ: Σπερχεῖε ποταμὲ βούνομοί τ᾽ ἐπιστροφαί (ΕὟ. 238.). ΤΠΘ 
ἩϑΙ6 οἵ {ΠπῸ Υαἶνϑι γγῶβθ 0 ἀοιυδύ δουϊνοϑα τότ {π6 νϑὺ σπέρχεσϑαι, γ᾽ ΘΠη08 
σπερχνὸς γαρίά (Ζβοι. ΟἹ, δορί. 211 Β]1.) 

πατρί μ᾽ ὡς δείξης φίλῳ] ὙΠῖ5 τηιιδὺ θ6 οοπηθοίθα νυν} ἔκσωσόν εν 
ἄγων (488). 

493. πάλαι ἂν Β. Κ΄. 1. τοᾶγρ, Μ. Ν. ΒΕ. ΑΙᾶ. παλαιὰν (πάλαι ἂν ἴῃ 
ταϑΡ. 8 8]. δηῦ, τ.) 1. παλαΐί᾽ ἂν ἨδιΙῖ, ἀπᾶ 80 (βι}, δἴη) Βσ. δυπι, 
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μή μοι βεβήκῃ" πολλὰ γὰρ τοῖς ἱγμένοις 

γγυμα, Νὅποκ. παλαιὸν (9]. ἐστὶ) Τ΄ Ταχπ. Ὀ1πμα. βομη. Βρς, πάλαι ᾽στὶν 
Ηδτί. βθμ01: δι᾿ ὃν δὴ πρὸ πολλοῦ χρόνου ηὐλαβήϑην. ΜΥυμπᾶ: “ φιόηι 
αἷμ εδέ δὰ φμὸ πιθίμο πᾶ πιογέμις δἱέ᾽. Οἱ, ΑἹ. 600. ἐγὼ δ᾽ ὁ τλάμων πα- 
λαιὸς ἀφ᾽ οὐ χρόνος ον μίέμνω εἴς, (μα. ΝΗ, 561. μακροὶ παλαιοί τ᾽ ἂν 
μετρηϑεῖεν χρόνοι. ΤΠθοοΣ. ΠΠ. 4. ὅς μοι δωδεκαταῖος ἀφ᾽" ὦ τάλας 

οὐδέποϑ'᾽ ἵκει. 107. νῦν δέ τε δωδεκαταῖος ἀφ᾽ ὧτέ νιν οὐδέποκ᾽ εἶδον. 
Ἐὰτ. ΟΥ. 89. ἕκτον δὲ δὴ τόδ᾽ ἤμαρ ἐξότου σφαγαῖς βίο. Ηἰρρ. 908. 
οὔπω χρόνον παλαιὸν (8601: οὐ πρὸ πολλοῦ χρόνου, ἀλλ᾽ ἔναγχος). Τρ}. 
Α. 409. χρόνον παλαιὸν (1. 6. μακρὸν) δωμάτων ἔκδημος ὦν. ΒταποΚ 
δια ΥαΠάοΥ Θομβι 6 Υ παλαιὰ Αὐ1ο ἔου παλαιὸν, ἃ8 πότερα ἴοΥ πότερον, 
δώιαια, σχέτλια, αἰσχρὰ, δεινὰ, οἷο. Θ. πάλαι ᾽στὶν, οὐ πάλαι δή ̓ στ᾽ 
(εἰ, 806. πάλαι δὴ), ΟΥ̓ πε τ (οὗ, βαιὸν (ΕΔ. Ο. 1668. βαιὸν οὐδὲ σὺν 
χρόνῳ ὁρῶμεν αὐτόν). ΟΥ πΠΟΙ σουγθοίίομπϑ {πὸ ἢγβῦ, ὙΠΙΟΝ 1 ἢπᾶ Πὰ5 
ΟΟΟΙχΥΘα 8150 ἰο Ἠδυύμπμηρ᾽, Β6θηβ ὕπ6 τηοϑὺ ἡϑύμχα. 

494. μή μοι βεβήκῃ] “1εδί ἠὲ ὃς ἀεραά". 
βεβήκῃ Β. Ν. ϑοβμερῖ, (ν. Μοιθῦ. ρ. 44.) ἄδυπῆ. Ἐν, ογτι. Βαγρ, Πιηᾶ. 

Ὑγυμπᾶ. Ἡδιί. ὅομπ, ΒΡΚ, βεβήκοι Α. Ἐς Κ. 1,.. Μ. ΑΙα. Τυχση. Βιυ. Νβϑποκ. 
βεβήκει ΒΕ. Τ. Ταση. Μαῦρ. βέβηκε ἘΠΠΔ5]. (Δα Α͵46., 279. ἀπ ἴῃ Μι. 
Οὐ, Ν. 1Π. ρ. 8586.).. ἘΠΔ5]6Υ (πη Μοά. 810), νυν 11δὺ Πα τἰρ ]ν τηδϊη δ 5 
{πᾶὸ πὸ Αἰδο ροοϑὺ νου] μᾶνθ νυϊδίοη δέδοικα μὴ ἀσϑενεῖ, Δ]ΠΠ1οΟνγ5. {πᾶ} 

ΟΤΠΘΥ ΤΠΔῪ ΠᾶΥθ τι884 {π6 ἱπαϊοαΐϊνο ἴῃ ραδῦ θηβθβ, ἴῃ ΘΧΘια ΡΠ βοδ ΟῚ οἵ 
ΕΟ ΣΝ ἀοοίνϊηθ ἢ,6΄ οἵἴα5. 6. 46 Εὶ, 1... ν. 542, 10. καὶ τὸ χρόνον γεγενῆ- 
σϑαι μετὰ τὴν πρεσβείαν πολὺν δέδοικα μή τινα λήϑην ... ὑμῖν ἐμπε- 
ποίηκε (-ει 8]. πεποιήκῃ ὃ. ργ.). ΑΔᾶ Ἰηοπα. Ρ. 812. δέδοικα μὴ λελήϑα- 
μεν. Το. ΠΠ. ὅ8. νῦν δὲ φοβούμεϑα ινὴ ἀμφοτέρων ἡμαρτήκαμεν. Ηδε- 
11οά. 4, 1. δέδοικα μή τινος ἐμπέπλησται γοητείας. 1, 14. σφόδρα δέδοικα 
μὴ τῷ κοινῷ κέχρηται ϑανάτῳ καὶ διέδρα τὸν πρὸς ἀξίαν. ὙΠοθ6 ΜῸ 
ὙΥϊ5}} 10 [8 Κ6 ἃ ἰδύμιδη νίθυν οὗ {Π6 φαθδιίοῃ, τη Υ οοη5810 Ἡθχη. δα 4786. 
ΘΠ. (219). Τθ Βα ΡΒ] απ οῦῖνο, Ι {18 Ε, 15 ἈΠπαου θα] Υ τῖρ μῦς ̓ΘΥΘ. ΟΥ, Εα. Β. 
100. δέδοικ᾽ ἐμαυτὸν, ὠ γύναι, μὴ ἘΠ}: ἄγαν εἰρημέν᾽ ἢ μοι. Απῦ. 1118, 
δέδοικα γὰρ μὴ ... ἄριστον ἥ εἴς. ΑἹ. 219. δέδοικα μὴ ᾽κ ϑεοῦ | πληγή 
τις ἤἥκη. ΟἿ. ὁπ πρρτοῖ, ὅ51. ῬΙΙ. 80. Τὸν {π6 ἔοχια βεβήκῃ (ἰ. ᾳ. βεβὼς 
ἥ, Τι. 2417. βεβὼς ἦν) οἵ. ΕἸ. 1061. ὅταν ἐν κακοῖς ἤδη βεβήκῃς. 

βεβήκῃ] “8 ἀραά᾽. Οἵ. (α. Ο, 1078. ΕΠ. 1151, Μοτθ ἔν (Πα, ΝΠ. 
969. εὖ ἔσϑ'᾽ ἐκεῖνον ϑανάσιμον βεβηκότα. ΟἹ: τεϑνήκοι. Ηδδγοῖ: βέ- 
βηκεν. τέϑνηκεν. Οὐομηρδῖα οἴχεσϑαι. 

πολλά] ΓΙ: ἐΐηιο5"᾽. 1, ᾳ. πολλάκις. ΟΥἉ, οα 1488, 
πολλὰ γὰρ ...] ῸΥ ΟΥ̓ ἐΐηιο5 ὃψ πιθαηβ οὗΓ. ἐλοβθ υὐὴο ἐοιολοα ἀθνὸ 

ιἰϑοα [10 βοπά [ὉΥ λΐηι (ἱηυΐϊίθ ᾿ΐηι ἐο σοηιθ), οοπυεψίηρ, διερρίίαπέ οηΐγοαξίθς, ἴο 
δοὲ ομέ πϊίπιδοϊῇ, απ οοπυδ ηι6 δα ἐο πὶ λοπιε", ΟΥ “... ἐλαξ κδ τυοιιϊα σοηυδι 

«ΠιῈ δαίε ἰοὸ πὶ ἤοηὶα λαυΐπῳ οδοογίθα πὶ ἐλίέμον ἘΡΘΝΘΤΗΝ ΟΥ, Ον!α. ἘρΙϑ0. 
69. «Οιιϊϑηιῖς αὐ ἦωο υογίϊέ ρεγοσγίπαηι Πἰξίογα ρεμρρῖπι, 1 {116 φϊμὶ ὧδ {6 

πιμίέα γοφαίμς αὐϊέ. 1 Οιμαπιφιο {ἰδὲ γοάΔάαϊΐ, δὲ 16 πιοῦο υἱάογὶξ κιδηιίαηι, 1 ἐγα(ἰί ἔν" 
ἀμῖς αϊρίεἰς ολαγέα ποξαΐα πιεῖδ". 

τοῖς ἱγμένοις] ἐΒν πιθαηδ ΟἹ ἐλοδο τὐλο ἑοκπολοα ο7 αγγίυοα ἤδν ἢ. β΄6Π0]: 
ἀντὶ τοῦ διὰ τῶν ἱκμένων [ἱκομένων Ὁ) καὶ πεπορευμένων. ΤΥΟΙ]: ... ἢ 
τοῖς ἱγμένοις καὶ ἀφιγμένοις ἐνταῦϑα. ΟἿ. 817, τοῖς ἀφιγμένοις. ἐμῶν 

801 1 Ταῖϊνο οὔ ᾿μβέσαπιοηί, ΟἿ, Απρ, 1604, ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖσιν ... ἔστειλ᾽ 
ἱκέσϑαι. 
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ἔστελλον αὐτὸν. ἱκεσίους πέμπων λιτὰς. 40ῦ 
αὐτόστολον πέμψαντά μ᾽ ἐκσῶσαι δόμους. 
3 8 ΟΝ , Ἢ Χ » ΄ 
ἀλλ᾽ ἡ τέϑνηκεν. ἡ τὰ τῶν διακονῶν. 

5 2 Ν » 

ὡς εἰκὸς. οἶμαι. τοὐμὸν ἐν σμικρῷ μέρει 

ἰγμένοις Β. Ν. ἘΝ. ΚΝ. οι. αδυηῃ. Ἡρυῖη. Ὠϊηᾶ, γυμά. εἰς, ἱἔχμένοις 
Α. Κι 1,. Τ᾿ (δαρτ. γ᾽ ΔΙΑ. Ταχη. Βῃ. ἵκομένοις (ἢ) Ηδτί. 

49. ἔστελλον] ἔτελλον δ αἸκοῖ, (6011. ΗΘβ οι; ἔτελλεν. ἔλεγεν, ἐπέ- 
τασσὲν, προσέταττεν). Βυτποῖς οομϑίαθυβ Ὁ ρα ἴον μετέστελλον. Απᾶ 
οΟΥ ΔΙ ΟΡΠΟΟΙΘΡ 15. Τοπα οὗ πβῖηρ᾽ ΒΙΤΏ 0165 ἴῸΣ ΘΟ Ροτηᾶδ. ᾿ΒΟΒποἱα. 6χ- 
ῬΙΘ1 ἢ 5 ἔστελλον, “ϑηαδαυοιγοα 0 ρογϑμαάθ ἀϊηι. ΡΟΠΔΡ5 ἐκέλευον (1 ϑαίε 
λϊπι᾽, ἐκσῶσαί με εἴς.). Βαΐ οἵ, 60. Απῇ. 164. ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖσιν (ἐν 
Ἠι6556η 6675} ... ἔστειλ᾽ ἱκέσϑαι. Ἠδγοᾶ. ΠΙ. 124, ὁ δὲ ... ἐστέλλετο αὐτὸς 
ἀπιέναι. Τὰ Ποῖ αγοοδϑοῦαπι. 

αὐτόν] αὐτὸς (διργ. αὐτὸν) Τ. αὐτόσ᾽ ΒοΙΒ Κα, 
πέμπων λιτάς) Οὗ, 845. βαιὰν πέμπε λόγων φήμαν. 
496. αὐτόστολον] “Ηϊηιδοῖ  δοίζίη οὐ, οΥ' Θηιϑαγίηρ". 1. 4. αὐτὸν στελ- 

λόμενον (4606). βομποια: “Λὠπβοὶῦ λαυΐηρ Πέϊοα οι απὰ ἀσβραίοποα ἃ υδ886ι᾽ 
(1π σομ δ Ἰβυπούϊοη ἔχοι 14 ἔγοτη Φ ΠΥ ΟἾΠΘΥ αδγο 1). Βαϊίιμαπμῃ οἰΐοβ 
Μαβδοιιβ ἄθ Ἰυμοαπᾶν. 276. αὐτὸς ἐὼν ἐρέτης, αὐτόστολος (“ ἵρ5ε υδοίον), 
αὐτόματος νηῦς. ἃπα δὴ ΕΡΙΡῪ. οὗ Ψυ]ΐδη. ρυρί. 40. ΟἹ ἃ ΠΒΠουΔη: 
αὐτόστολος ἦλϑεν Ι εἰς ᾿ἴδην γνεμύων πορϑμίδος οὐ χατέων. ΟΟΠαΡαΓῸ 

μονόστολος, ὑμόστολος, δίστολος, οἷο. ΑΙβοὸ αὐτόσσυτος ΕὟ. ὕὅ08, αὐτόλιϑος 

(6χρὶ. μονόλιϑος ὈΥ ῬΟ]].) ΕῪ. 1838, αὐτόμοιρος (ΘΧρ]. μονόμοιρος ὈΥ Ηδ6- 
5768.) ΕῪ. 249. 

πέμψαντα] “Παυΐπῃ εδοογίοα ο7" οοπαάμοίοα πιο. ὃ. οχρίδϊηβ ΝΥ απᾶου. 
ΤῸ θὲ οἸοβϑῖυ οοπποροίθα τὶ ἐκσῶσαι. Ἐεῖθῖκα οχρὶαΐπ5 πέμψαντα ὉΥ 
μεταπέμψαντα. Ὄϊπαοχῇ οχρ]αΐη5 πέμψαντα αὐτόστολον (80. νῆα, “παυδηϊ 
ποπὶ αἴΐοπαπι, 856 ἴρδῖιι5 ΤῬωαηίϊ5᾽). Βυαῦ {Ππ6 6111086 οὐ νῆα 156 παγᾶ. 8 
5Που]ἃ ρΥΟΡΔΡΙΥ τοϑᾶ πλεύσαντα, ΟΥ μολόντα (ἴο Ῥ6 οοῃδίγιιοα τυ αὐτό- 
στολον)ὴ. ΤἼΘ οομϑίχιοιοη νοῦ] ὕΠποη θ6 Ρ]αῖη, ἃ πα {Ππ6 ραβϑᾶρο 1η6111010]6. 

δόμοις ὉΠ6 τη88. γα]ρ. ΤῊΪ5 15. ΒοδυΌΘΙΥ τἰρ!. ΤΠΘ δοδαβαῖ!νο δόμους 
(ον ἡ ς δόμους) ἷβ5 ΘΙ ἀΘ ΜΕΥ γΘα ΓΘ, ΟἿ, 811. σῶσαί μ᾽ ἐς οἴκους. 488, 
πρὸς οἶκον τὸν σὸν ἔκσωσόν μ᾽ ἄγων. ὅ11. πορεύσαιμ᾽ ἂν ἐς δόμους. 
ἘΠ. 63. ὅταν δόμους Ι ἔλϑωσιν αὖϑις. Απαᾶ 80 :1π6ρ6ρ6 γοδαβ Ηαῦΐ. ιαπαοΥ 

4180 νγοῦἹᾶ ῬΥθξου δύμους. Οὐ, 256}. Επιη. 986. βάτε δόμῳ (δόμον ὃ) .. 
497. τὰ τῶν διακόνων) “Πν εοηιϊδδαγίοα". ΟἹ: ἀντὶ τοῦ οἵ διά ον δι 

5ο ὙΠΟ, ΠΙ]. 82. τὰ τῶν πόλεων. ἘΠ. 261. τὰ μητρός. (μά. Ο. 268. Ἐπν. 
Ῥῃωη. 912. τὰ τῶν ϑεῶν. 414. τὰ φίλων. Τοπ. 1ὅτ0, τὰ δαιμόνων. 
Βδοοῖ. 1026. τὰ δεσποτῶν. Ζβοι, Αρ. 81. τὰ δεσποτῶν. Μαίιπ. 8. 28. 
ΟΠ οΙ. 5γΠΡ ΙΥ ΘΧΡ] δίῃ: “Ὧ8 δογυαηίβ αὐ τυοπί ἐο ἅὯο᾽. Βυΐῦ οοὐ]Ἱᾶ {Π|686 
ΒΓΔΏΡΘΓΒ. 7611 θ6 οὉ1Π164 πὸ διάκονοι οἵ Ῥμι]Ποοίοίοα ἡ ΚΓ'Που] τγα οογγθοῦ, 
τὰ τῶν ἀφιγμένων (οἴ. ου 494.}Ὁ} 

4498. οἶμαι] οἴμοι Ά1]6Κ. Βαγρ. ῬγΟΡΔΌΙΥ τἱρ Εν. σε 808, 
τοὐμὸν] ΟΓ α, Οὐ απ πρὸ τοὐμοῦ. Α]. .1518. ὅρα μὴ τοὐμὸν, 

ἀλλὰ καὶ τὸ σόν. ἘΠ. 251. καὶ τὸ σὸν σπεύδουσ᾽ ἅμα | καὶ τοὐμὸν αὐτῆς 
ἤλϑον. 1208, τὸ τῶνδε, (Βα. ἈΝ, 821. 626---7, Ἐπι’, Μεα, 175, ῬΙαῖο Ἐδβρ. 
ΥΙΠΙ. 588 Α. τό γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν ἂν προϑυμίας ἀπολείποι. ΛΑπᾷ νυν] μέρος 
τααρα, ὟΤΎΔΟΒ. 1215, ου καμεῖ τοὐμὸν μέρος. 

τοὐμὸν ἐν σμικρῷ μέρει ποιούμενοι) 1, 6, “πιαϊίηρ ϑηιαὶ! ἀοοοιιιί ΟΓ᾽ τιν 
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, . ᾿ 5. τὲ ΄ 
ποιουμένοι τὸν οἴκαδ᾽ ἤπειγον στόλον. 

: νῦν δ᾽, ἐς σὲ γὰρ πομπόν τε καὐτὸν ἄγγελον 500 
ΚΝ ἥκω. σὺ σῶσον. σύ μ᾽ ἐλέησον. εἰσορῶν 

ὡς παντ᾽ ἄδηλα κἀπικινδύνως βροτοῖς 

Σ 6α86 (ΟΥ ηιψ 1οῖ5}}}. ῬΙΆ1. Πμορ.. ΧΙ. 928 Ο. κατατιϑεὶς ἐν μοίραις ἐλάτ- 
ἫΝ τοσι. ΟΥ̓ 51. ἐν μείξονι μοίρᾳ εἷναι. Ἡρτοᾶ. 1Π|. ὅ0. τοῦτο τὸ ἔπος. 

ν ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐποιήσατο. Ῥ᾿χλλ] ΑΙ 87ῦ. πάντα ταῦτ᾽ ἐν εὐχερεῖ ] ἔϑου. 
Ἔ ΕἾ σπ (ἃ. Ο. 271. 

μέρος σα!ρ. Βα], ν. στόλος. ΑἸᾺ. ἀπ ν Ἡσυτη. Τ)1π4. ὙΥαμπᾶ. ὅομη. ΒρῚς. 
᾿ς Νϑσοῖ. μέρει Α. ργ. τι. δπᾶ βαϊᾶ, ν. διάκονος. ΒΥ. Ηδγί. ΒΘ Ογ, 1 Ὁμῖη]ς. 

499. ποιούμενοι] Α5 {ποιρᾷ, πού τὰ τῶν διακόνων, Ριιΐ οἵ διάκονοι, 
πδα ργθοθᾶθᾶᾷ. ὙΤΠ6 οομπδίγιιοίϊοη ϑοοοσαϊηρ ὅο ὅπ βθῆβ, ΟἿ, Αηΐ, 1001 , 

ὅ00. εἰς γι]ρ. ἐς ΤὈΙ1πά. 
εἰς σὲ. . ἥκω] “ ΘΟπι6, 1 λαὺε γΘΟΟΏΥδ56, ἴο ψοι᾽. ΒομηΘΙα. ἈΡΕΥ ἀυοία5 

Τ.6ῃι. ἢ. 1127. ἐγὼ δὲ τούτῳ μὲν χαίρειν λέγω, οὺς δ᾽ ὁ πατήρ μοι παρέ- 
δῶκε βοηϑοὺς καὶ φίλους, εἰς τούτους ἥκω. Βοποᾶϊοῦ {πῖηκ8 ἐπαῦ {Π6 
5658 Υϑα γα ἥκεις εἰς μὲ, ἃμπᾶ βαρροβθβ δὴ ΠΥΡΘΙ]αρα. 1 5 γγοῦθ {Π6 

ΤΟ ὁ886, 6 τηϊρ}ν ΘΔΒΠΥ οοΥτθοῦ: εἴς μὲ γὰρ πομπὸς τε καὐτὸς ἄγγελος ] 
ἥκεις. Βαΐ {π6 Θοιμμλοη γοϑᾶϊηρ' γἱθ] 45 ἃ ὙΘΥΥ σΟΟΑ 58186. 

πομπόν τε καὐτὸν ἄγγελον] “Μοίϊ οοπάμοίογ ἀπά ψοι οὶ ὕδαγον οΓ, 
μθγυδ᾽ ἱ. 6. δῦ οὔοθ Ὀυϊηρίηρ' Ὠΐπὶ ΠΘΥΒ Οὗ Π15 500, 8η4 σοηνθυηρ' {πδ΄ 50 
ἴο πῖ5 Βοῖπθ. ΟὐθυΒ ὑγϑ 8 ΟὨΪΥ ἄγγελοι; Νεορίο]θμαιβ 15 ᾿πρ]οσθᾶ ἕο 6 
ῬοΙ ἄγγελος δπᾷ πομπὸς. ΟἿ, Ἡοτοά. 1. 79. ἐλάσας γὰρ τὸν στρατὸν ἐς 
τὴν Λυδίην αὐτὸς ἄγγελος Κροίσῳ ἐληλύϑεε. Οὐ. ΠΠ. 117. 7. “ΤῬαγηιε- 
πῖο οσομραΐίο {ἰΐπογα δὲ αμοίου δὲ πιηποῖμβ υδηϊέ". (ϑ8ομη.) ΤΠ αὐθθὶτθ οὔθῃ 

ς΄ ΡὈΐδοβ δυϑῦ ψῇπϑῦ γγο 5μοι]α ρ]δοθ 185, δηα νἱοθ νϑῦβα. Υ. δ'ομεῖ. δ)ὰ ΤῪ. 28. 
ἐ Εγδαναϊὶ τοϑαᾶβ: νῦν δ᾽ εἰς σὲ πομπὸν, τέκνον, ὧδ᾽ αὐτάγγελος ... Φα. 

πομπόν τὲ χἄμ᾽ αὐτάγγελον. Οἵ πομπόν τ᾽ ἐγὼ καὐτάγγελον. 
καὐτὸν]} καὶ τὸν Τὶ 
αὐτὸν ἀγγελον] 1. ᾳ. αὐτάγγελον. Μαιῖε6 ΘΟΠΊΡΑΙΘΒ Ἐλπαν. ΞΌΡΡ]. ὅ90. 

Οὐ αὐτός τε κῆρυξ. ΟἿ, ὅ68. (Εα. Ο. 388. καὶ λόγοις γ᾽ αὐτάγγελος (ἢ1ο»). 
ο΄ Αρβὸονϑ 496. αὐτόστολον. 

501. σύ μ᾽ ἐλέησον εἰσορῶν. ὡς ... ΔΙ4. σύ μ᾽ ἐλέησον εἰσορῶν, 
᾿ἄδν . γαμᾷ, σύ μ᾽ ἐλέησον, εἰσορῶν ὡς ... Τιση. Υακκ. Βτ. δτμι. Ὀϊπᾶ. 
τς Ἠδῦ. βοόθη. Απᾶ 50 χϑδᾶ {πὸ 59 Π01: σῶσόν μὲ, γιγνώσκων τὰ ἀνθρώπινα 

πράγματα μεταβαλλόμενα. Ἡδγδηη Θχρ δῖηβ εἰσορῶν ὡς “δσορίίαηα φιικαρι", 
6011. Ἐπιν, Ξϑαρρ!. 612, διάφορα πολλὰ ϑεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ. Απᾶ ἰη- 
ἀρθᾶ νγ βοτηθίϊπιθα Ππᾶ ἴῃ ϑορῃ, πᾶ οἰβθύνῆθγο εἰσορᾶν 884, ὙγΠοΥΘ {Π6 
5ηρ16 ὁρᾶν νου] 5θθηὶ τηοΥ6 βιυλύαθ]6. ΟἿ, Ἡοϑγοά. 1. θὅ. Βα οα ἐπ 016 
ῬΘΥΔΡ5 {π6 οὐμοὺ γϑδαϊηρ' 15 Ῥυθίθυθ]8, “0 λοι λαυε δοπηραϑϑίοη ΟΓ. Ὧι 
8. γι δελοϊά γι, ϑίποε θἰε.᾽ ΟΥ, (ἃ. Ο. 183ὅ8. ἃς νῦν δακρύεις εἰσορῶν. 

ΤΥ, 464. ἐπεί σφ᾽ ἐγὼ | ᾧκτειρα δὴ μάλιστα προσβλέψαο᾽, ὅτι τὸ κάλλος 
ΚῪ αὐτῆς τὸν βίον διώλεσε. ῬΘΥΒΔΡΒ ἱστορῶν (Κηοιοΐπῃ, ΤΥ, 882, (μα, ᾿ὶ. 1484.) 
Ε΄ ον ὡς ὁρῶν, ΟΥὁ ὡς ὁρᾷς, οὐ ἄϑλιον. 

ι ὅ02. ὡς] 71λαΐ, ΟΥ̓ “δἴποο, ἀ8, {07}. 
ὡς πάντα δὰ γα]ρ. Ὀϊπᾶ. ϑογ. ὡς παντ᾽ ἀδηλα δ,αῖς. Ἐτέ, δοηΐ, 

ὲ Βουρῖς. ὡς πάντα κοινὰ οοπ)]. ΠΟΡγΘΘ, γιὸ πΐηκ5 δεινὰ τιδν μᾶνΘ ΘΟΠΙΘ 
᾿ϑ ἔγοιαι 04. ΞΌΡΡΙΥ ἐστὶ, “δἴποο αἱ {μΐηρε αὐὸ 10 ὅς ἤοανροα". ῬΆΪ]. τϑιηϊπ 9 

Νοϑορῦ, οὗ {πὸ ἀποουθαϊην οὗ θυ πΐπρ' ὁπ. οαμ, ΟἿ, Ἡογοῦ, 1, 80, ἐπι- 
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-“ “Ὡ- 5 ΜΗ , ; 

κεῖται παϑεῖν μὲν εὐ. παϑεῖν δὲ ϑάτερα. 
Ἁ ἌΟΣΒ Ἁ » Γ ᾿ ». 245: τω τς 

χρὴ δ᾽ ἐκτὸς ὄντα πημάτων τὰ δείν᾽ ὁρᾶν 
» : - -ν Ἁ ’ [3 - χῶταν τις εὖ ζῆ. τηνικαυτὰ τον βίον οθῦ 

σχοπεῖν μάλιστα, μὴ διαφϑαρεὶς λάϑη. 

᾿ἀντιστροφή. 

ΧΟ. οἴχτειρ᾽. ἄναξ πολλῶν ἔλεξεν δυσοίστων πόνων Σ 
ἀϑλ᾽. οἷα μηδεὶς τῶν ἐμῶν λάχοι φίλων. 

λεξάμενον (45 ποῖα εἰσορῶν) ὡς οὐδὲν εἴη τῶν ἐν ἀνθρώποισι ἀσφαλέως 
ἔχον. Ονϊά. εχ Ῥοπί. ΤΥ. 8. 49. 51. “μαϊέ ἐπ Πιιηιαηῖὶς αἰυΐπα ροξοηίία γτοϑιις, 

Ι δὲ οογέαηι ργωϑθης υἱα ἠαθδεέ ἄογα βάφηι. ] Τὶ φμοφιο ας {ϊηιθαβ, δὲ ψμ εἰδὲ 
ἰωία υἱάεηέι", Ι ἀτίπ ἰοφιεγϑ, Πονὶ ἐγίδίϊα ροδ86 ριέα. 

κἀπικινδύνως] κἀπικίνδυνα Τ᾿ 
508. παϑεῖν μὲν εὖ, παϑεῖν δὲ ϑάτερα] Δπ ἄνουν» ἀπᾷ δὴ δἀ͵θοϊίνθ 

ΟΡΡοβϑθᾶ ἴο οὔθ διῃούπου, 8ἃ5 ἴῃ 848. 
ϑάτερα)]Ί “Τὴ ΟΈΡΝΣ » ἦν 6. 6ν]]. 6]. Τ: τὰ ἐναντία. Οἱ {π15 ΘαΡΒθιη- 

ἴϑ: 8566 Ὑ,οῖϊς. ἴῃ Π)1αύγν. Ρ. 112. ΟΥ. (ἃ. Ο. 1444. καὶ τῇδε φῦναι χἀτέρᾳ. 
Ω. ϑατέρᾳ, ἴο Δοοογᾷ υυῖθ εὖ. ; 

804. Οἵ, Ταῦ. Ῥμουια. 11. 1. 11, -“Ομαηιοῦγοϑηι Οηι65., εἴπ δϑομη γ65 
διιγιέ ηιααιίπιθ, ἐπι πιαρσηιθ | πιεαίίατὶ 5δοιηὶ ορογίεξ, φμο ραοίο ααἀυογϑαπι «ΟΥ̓ Ώι- 
πάηι ἤογαπί". ον. Οα, Π, 10. 18. “ϑρογαΐ ἵπζοϑεϊβ, πιϑέμὶξ δϑοιηαὶς 1 αἰέδγαηι 
δογΐοσι ὕεηα Ῥγωϑραγ αἴτει | ρέοίμ5. 1 ΘΕ Ί ἢ}. ϑαρρι. 118 ἴ. Κ΄. Ῥαὰ] 1. Τρ. 
ΟοτΥ. Χ,. 12, ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ. 

ἐχτὸς ὄντα πημάτων) ΟΕ, 1960. ἴσως ἂν ἐκτὸς κλαυμάτων ἔχοις πόδα. 

Απί. 6014. 038. ἐκτὸς ἄτας. ΑἹ]. 88. ΕὟ. 649. ἐκτός εἶσι τῶν κακῶν. 

τὰ δείν᾽ ὁρᾶν) “10 ἴοοῖ; (ον, ἰο εαρϑεοί, ἀαἀυογοίίψ᾽. ὅ86801: φοβεῖσϑαι 
καὶ εὐλαβεῖσϑαι. ΟἿ, οχ 4617. πλοῦν ... σκοπεῖν. ΑἹ. 1160, καπετόν τιν᾽ 
ἰδεῖν. 

τὰ δείν᾽] ἘΠ. 26. Απί. 248, 
δ0ὅ. εὖ ξῇ] ΘΙ. Τ: εὐτυχῆ. Ναιοῖς βυιϑροοίβ τὸν βίον. χα, τάκ ϑεῶν. 
506. μὴ διαφϑαρεὶς λάϑηῃ) “Ποεί λἀὲ (ον ἱΐ, ὃ βίος ) τὐιιυαγὶϊμ ὃ6 δγοιρλί 

0 αἰδϑίγιοζίοηι". 

507. οἴκτειρ᾽] οἴκτειρον ὕ6ῃ. 
πολλῶν Α. Β. Κ. Τ,. ΑΙ4. πολλῶν δ᾽ Τ΄. Τύχη. πολλῶν 8'᾽ Ηδ}]. Ῥου- 

᾿ιὰρ8 πολλῶν γ᾽. 
ἔλεξεν Τ. Ταχπ. Βι. οἷο. ἔλεξε Α. Β. Κ. Τ,. ἨΔ], ΑἸ, 
508. δυσοίστων πόνων] ΟἿ. (Εα, Ο. 1687. Ζ561ι. Ῥέοιι, 692. δύσοιστα 

πήματα. ΟΙιο, 746. ἄλγη δύσοιστα. 
πόνων ἀϑ1 ᾿Οοη βίοις. οὔ ἰαδοιι, ἰαδογίοιιδ οοη βίοις". Οἵ, ΤΎΔΟΙ, δ0ῦ. 

πάμπληκτα ... ἄεϑ'λ᾽ ἀγώνων. 866, πόνων λατρεύματα. «ΖΞΒο}. ϑρρ!. 
101. στυγερὸν μέλει τόδ᾽ ἀϑλον. Ἐρῖδι. δὰ Ἡδθρν. Χ. 82. πολλὴν ἄϑλη- 
σιν ὑπεμείνατε παϑημάτων. (ὙΝ αἰκο[.) ἩΘ5γ οἰῖτι ὀχρ αίηβ ἦϑλα ὃγ ἀγῶ- 
νας. ΤΒΌΔΠΥ ἄϑλος τηθϑπ5 “ἃ δίγμροίο", ἀϑλον “α ργῖζο, α γειυαγαἤ. ΤῊ 

ΡΙαταὶ ἄϑλα οἴϊοιι τηθϑηβ ἱ. 4ᾳ. ἀϑλος ἃ ἐοοπίοοί, Ἡοια. Οᾶ. 34, 89. Ριμᾶ, 
ΟἹ, Ὁ 

ῦ09. ὅσσα Δ. Β. 1,. Τ' ΑΙα. Τάχα. Βα. Υ αμᾶ, Ηδτῦ. βομπ. Βουρῖς, Νοῖς. 
ῬΤΟΡ. Τ,οὉ. φα ΑἹ. τοῦ. (Ομ 6 ἔουα ὅσσα 566 Το». δᾶ Αἱ. 188.) ὅσα Ἰν, 
(βαργ. ποῦ) Ηδι], ὅσ᾽ Κα. οἷα δ], (4...) Ῥονβ, ἄν. ρ. 200. Ποτιὰ, Ὀϊμηᾶ, 
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εἰ δὲ πικρῶς, ἄναξ, ἔχϑεις ᾿Δτρείδας. ὅ10 
ἐγὼ μὲν, τὸ κείνων κακὸν τῷδε κέρδος 
μδτατιϑέμενος, ἔνϑαπερ ἐπιμέμονεν, 510 

ἅττα οι. ἄσσα Ῥοῖβ. Αἄν. ρ. 2387. Βυσρ. ὅσα γε δΥακοῖ. Ετί, ἀεϑλ᾽, ἃ 
(ΕἼ πἀπαογβίδηα τἰρη]γ) ΠΟῦτθο, πνμο οχραίηβ ἃ ὈΥ οἷα, 00]1. Α]. 64. 
ΗΠ]. 1128. ἔπιν. ΤΎο. 477. 499. ΤΆ [Π6 νϑύϑα 15 δὴ [διηδίο ὑγϊπηθίοι,  ἤδυθ 
πὸ ἀοιιθὺ ὑπὸ ἐχστιο γϑϑάϊηρ' ἰ5 οἷα. ΟἿ, 21ῦ, οἵ᾽ αὐτοῖς τύχοι. ΝΥ. τιϊριΐ 
αἶβοὸ τα ὧν γε ... τύχοι. 1 ἃ οπογίαμ Β6 τοφαϊχοα, ὅσα Μ1}] Ὀ6 ΛΘ θα. 
Οἱ. ΟἿ, δ», 892. ΟΟμαρΡαγΘ Ἐὰν. Ηδστο. ὕὅ8. ἧς (δυσπραξίας) μήποϑ'᾽, 
ὅστις καὶ μέσως εὔνους ἐμοὶ, Ι τύχοι. 

τύχοι ἴΠι6 πι55. Τ΄ σπ]ρ, λάχοι δα γῇ. Νοῖς, Ηοεν. δα (ΕΑ. Ε.. 102. εἴς. ὙΎΪΟΙ: 
καὶ ἐνταῦϑα τὸ τύχοι αἰτιατικῇ συντάσσεται. Απᾷ ὙΥΠάοΥ (566 Πἷ5 Αἄν. 
Ῥ. 81) αβϑϑυίβ ὑποῦ τυγχάνειν ΘΟΥΘΙΏΒ δὴ δοοιιδαύϊνο “δας 1ρ51π|5 νἱ", Νοί- 
υντ  Πϑϑμα]πηρ' ὉΠ15 ΤΟΥ] ΔΔ 016 πμϑη ΠΟ τ15. ΔΥΥΘῪ ἀραϊηβϑῦ τη16, 1 τ 6 5104 1 Ρ]Υ 
γϑηΐαγθ ἰο οογγθοῦ λάχοι. ΤΊ]688 ὑνγο γοΥ 5 ἅτ οοηβἑθ ΠΥ οοηξουππᾶρα τυ ἱ} ἢ 
680} Οὐποὺ ἴῃ ὕπο π|85. Βαὺ {π6 ΟΥ̓ΘΘΙΚ5, ἃ8. ἃ σπ|6, βαϊα τυγχάνειν κακῶν 
(μοῦ κακὰ), λαγχάνειν κακὰ (ποὺ κακῶν). ὅ66. οἡ (4. Ο. 1106. ΟἿ, 1115. 
ἰδοίμαν δέ νιν... ἐμᾶς λαχόντ᾽ ἀνίας. ἘΠ. 161. οἵ ἔργα δράσας οἷα λαγ- 
χάνει κακά. δᾶ οἡ (Βα, Ο. 450. ΕἸ. 864. Απί, 099. ῆχε πιϊριξ 8150 γϑδᾶ 
λάβοι, πάϑοι, οΥ ἴδοι. Οἵ τύχοι τοῖρηῦ θ6 γοῥαϊηθᾶ, ἰδ νν γϑϑᾷᾶ εἴ5ο ὧν γε ... 

τύχοι φίλων) φίλων τύχοι Ἐ. 
ὅ10---1, εὐ δὲ πικροὺς, ἄναξ, ἔχϑεις ᾿“τρείδας] 1 πιιδροοῦ πο γ6 18 Β0110 

ΘΥΓΟΥ͂ ΠΟΥ, [Ὁ ἐπ6 πιθίγθ ἄοθϑ ποὺ ν78}1 δοισθβροηῃα σὰ {πῶ οὗ 394- --ὅ. 
Θι. ἐπειδὴ πικρῶς ᾿Αἀτρεΐδας ἔχϑει (55. ῬΠΠ.). ΟΥ ἄναξ, εἰ δισσοὺς 
᾿ἀτρεΐδας ἔχϑεις. ΤΠ ἔοττα ἔχϑειν οοοαν5 ἀσαίη ΑἹ. 459. 

- ὅ10. πικροῦς πικρῶς ὁ0η]. Νδιοῖς. ὙΠαῦ 1 Ππαᾶ τηγϑοὶὲ οοπη]θοίιχοᾶ, 
ΤΠ ὕχαθ υθϑαϊηρ' 15 ῬΥΟΡΘΌΪΥ διπλοῦς. ΟΥ, οἡ 821. 

ἄναξ] ὦναξ Ηστηη., ἔον ἐπ βαῖκθ οὔ {π6 πιδίγϑ. 
511. ἔχϑεις ερ δα] ᾿Δτρείδας ἔχϑεις οοη)]. ΒΟΙΡῚς. 
ἔχϑεις) Α]. 459. Ζ5οι. ΕῪ. 287. 

: ὅ12. ἐγὼ μέν] [αὐ ἰεαδέ, 1 ἴον τιν ρανέ᾽. Ταῦ, “Εἰφιίάτηι᾽. Οἱ, 966. 
ἐμοὶ μὲν ἵς ΒαγΡ65 ΡΙΌΡοϑθ5 ἔγωγ᾽ ἄν. κα. ἐγώ νιν (πορεύσαιμ᾽ ἄν). 

τὸ κείνων κακὸν τῷδε κέρδος μετατιϑέμενος] ὅ6Π01: τὸ ἐκείνους λυ- 
ποῦν τούτῳ κέρδος καὶ ὠφέλειαν μεταποιῶν. ἢ τὸ κακὸν τὸ ἀπὸ τῶν 
᾿“τρειδῶν μετατιϑέμενος τῷ Φιλοκτήτῃ, οἷον, εἰς ἀγαϑὸν μεταποιῶν καὶ 
μεταβάλλων καὶ ἐπανορϑῶν. λέγει “γὰρ, ὅτι βοηϑήσω αὐτῷ, ἵνα ἐκείνους 
λυπήσω ἐπανορϑῶν αὐτῷ συμφορὰν τὴν ὑπὸ τῶν ᾿ἡτρειδῶν γεγονυῖαν. 
“Τιμρηΐπρ ἐμοῖν {{-ἰγοαἰπιοηί ΟΥ̓ ἐλθθ (ογν" οὗ" λΐηι, οὐ' οὐ" ϑοιμ}) ἰὸ ἠδ (ϑομ: “ ἐὸ 

ηιῃ})} ααἀυαπίασο᾽. Οἵ, Ἡδτοᾶ, 11. 121. τὸν ἐκκεχυμένον οἶνον συγκομίζειν 
ἐν κέρδεϊ ποιευμένους. 

τὸ κείνων κακόν] “116 ἱπἼμνν ἰηῇιίοίοα ὃμ ἐλμοηι" οὰ γοῖι πᾶ ῬΆΪΠ], 
Βυτηοῖς : “ον ἀαπιημηι". Βαϊ: “ἡ ἰη)ιεγίαηι εἐἰδὲ Ῥαϊιοοιείώφιιο αὖ ἱἐΐϊδ {α- 
οἰαμι". ΟἿ, 428. τὰ κείνων κακά. Δπί, 10. τῶν ἐχϑρῶν κακά. ϑηά οἢ 190. 

ὅ18, τῷδε κέρδος) τῷδ᾽ ὄνασιν οοη]. ΝάΌΟΙΚ. 
14. μέγα τιϑέμενος. {86 πη85. Α14. Τατη. μετατιϑέμενος ν. 1. ἴῃ Τ' 

Βι. (ὰοτὰ 508}0].) ΔγᾺΚ, ΘΠ 50 γθοο. οαα, “Πέγα κέρδος οὐϊοπ' οσοιγβ. ΕὟ. 
688. προμηϑία γὰρ κέρδος ἀνθρώποις μέγα. Ἐ1. 1860, μέγ᾽ εὑρεῖν κέρδος. 

μετατιϑέμενος] “7 γαηβροβίηρ, ομαηηίηφ᾽. ὅὃο ὅ90. σὲ ϑήσομαι τῶνδ᾽ 
αἴτιον. 478. ἐν παρέργῳ ϑοῦ με. 810. πάντα ταῦτ᾽ ἐν εὐχερεὲ ἔϑου. 
(ἃ. Ο. 8ὅ9. ποῦ χρὴ τίϑεσθϑαι ταῦτα .. ; 

ΒΠΑΥΘΙΒ, ΒΟΡΒΟΟΙ 685. ν 
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ἐπ᾿ εὐστόλου ταχείας νεὼς 

πορεύσαιμ᾽ ἂν ἐς δόμους. τὰν ϑεῶν νέμεσιν ἐχφυγώῶν. 
ΝΕ. ὅρα σὺ μὴ νῦν μέν τις εὐχερὴς παρῆς. 

ὅταν δὲ πλησϑὴς τῆς νόσου ξυνουσίᾳ. 520 

ἔνϑαπερ ἐπιμέμονεν) ᾿ ἩΓλίέμον ἢ ον ποϑίϊῃ ἰοδῖνθβ, ἐβ θαρ67 ἰο σο": 86, 
πορεύεσϑιαι. 

δ1ὅ. ἐπιμέμονεν Α. Β. Κα. Ταμπ, Βε. Ηδι. οἷο, ἐπιμέμηνεν Τ΄. Ταχῃ. 
Πϑγρ. ἐπεὶ μέμονεν 1,. (9) ΗΔ]. ΑἸ, ἐπεὶ μέμηνεν Β. ΟΕ Τι. 982. 
Ζβοι. δερὺ. 686. τί μέμονας, τέχνον; ᾿ὔπν. Τρ. ΔΑ. 1495. Ιρῖι. Τ΄. 655. 
Ηον. Ερ. 1. 14. 8. “ἰδέμιο ηιθης απϊηιδηιο ἔογι". Ἡδβυομ; μέμονε. ϑέλει, 
ὁριιᾷ, προϑυμεῖται. 

5106. εὐστόλου ταχείας νεώς] Δ]. 110. ϑοᾶν ὠκυάλων νεῶν. 
πορεύσαιμ᾽ ἂν ἐς δόμους) ΤΠΟΥΟ 18. πὸ οἸἠθοῦ ον ὅΠ|6 νον} (οἷ. οῃ 

012.), 1655 νγ8 πιηἀονϑίδηά αὐτὸν αἴϊον τῷδε. Θα. πορεύσαιμ᾽ ἄν σφ᾽ ἐς 
δύ ρος ΟΥ πορεύσαιμ᾽ ἄν νιν δόμους, δορογαϊηρ' ἴο γὙὼπ0Ὸ Ὁ 15 ὑπαῦ 15 δᾶ- 
αγοββϑα. ν 

517. τὰν ἐκ ϑεῶν ὑπ6 τη88. ν]ρ. ϑογῇ, τὰν ϑεῶν Ηδγπι. Ὠϊπᾶ. οἷο. 
{Ὲ οπ ΘΙ ΟΣ ΓΑ σου ϑθδξξξοῦ θὲ 

τὰν ϑεῶν νέμεσιν] “7λ6 υδπροάποο 0 ἐμ φοῆϑδ᾽, ΜΠῖοῃ ἀνναῖϊία π5, [ἢ 
6 γο]θοῦ π6 Βιρρ]δηΐ θηῤγθαίῖθϑ οὐ ῬΏ1]. Οὗ γῖγρ. 2 η. 1.842, 

519. ὅρα σύ τοι μὴ νῦν μὲν εὐχερής τις ἧς ὁοη)]. ΝὍθοκ. 
μέν τις ΟΤη. 50116 1η8. 
τις εὐχερής] “4η δαδῃ δον Γ᾽ ρεγβοπ"᾽. Μουδ τιϑιδ!]ν τὶς 15. μα δέον 

{Π6 «αἀ]θοῦϊνα ἴο ΟΝ 10 15 πηϊθα, ΟἿ, οα Δπύ. 961. ἃ μοιριδέα τις δυ- 
νασις δεινά, Α]. 8. ὥς τις εὔρινος βάσις. ΡῬΙαῦ. Ἐβρ. 11. ν. 208. ἐγώ τις, 
ὡς ἔοικε, δυσμαϑής. Ῥγοίιρο: 5401. εἰμί τις γελοῖος ἰατρός. Αγϊδῦ, Αν. 

55: ἀλλά τις ὠκεϊα ουσάων φάτις. ΡΙαΙ, Μααν. 12. οὕτω τις ἦν ποι- 

κίλος ἀνήρ. Τμποι11. 86, οὕτω τις ἦν ἀφύης. 
εὐχερής) “Παϑῃ, [ιοῖία, οὐρίπᾳ". 1. ᾳ. εὔκολος. ΘΠ Υ]ν δυσχερὴς 

μὰ δύσκολος. Ου. εὐμαρὴς (ΕἸ. 119. εὐμαρὴς ϑ'εός). 
παρῇς) οραουϊθίη Μίῃ, ὅόορῃ. ρ. 9 οχρίδίῃϑ. παρῇς ἴο τηθϑῃ οογοθάας 

((Ξαἃ. Ο. 5ὅ10. παρῆκεν), 5ῖποθ ὕπθιύθ 15. ὯῸ ὕϑᾶβοη ὙὙΠΥ 15 ργϑϑθηοθ 5Πποι]ἃ 
ΡῈ ὕπιι5 ρϑυ οι ]αγῖθθα, ᾧπ. φανῇς (ο, Οἢ Α7. 1809.) ὙΠ 10 ἢ ΠΟΎΤΘΥΘΥ ΟΟΟΙΒ 
ὟΝ 21. ΟΥ ῬΘΥΠΔΡ5. νγ9 584 γοϑά ὅρα σὺ, μὴ τανῦν μὲν εὐχερής τις ἧς. 
Οὐ ὅρα σύ νυν (ΟΥ̓ μοι), μὴ νῦν μὲν εὐχερής τις ἧς. ΤΠ6 ρδυίϊο]θ νυν 
γγοι]α ΘΑΒΙΥ ᾿ανθ 50 οὐ ΔέοΥ σύ; φηα σου δ Ὡ]Υ τὰς 15 Ὀϑίίοι Ρ] δορά δέρου 
18 ὈδίοΥ εὐχερής. 

520. ὅταν δὲ ...] “δι ᾿τηυλϑη ψοῖι αν Πιίοα τοἱιἢ (οοπέαριϊπαίοα ὃν) 116 αἷ8- 
686, ὃψ οοπίαοί τοἱέ], 16 (οΥ' τοἱέλι Ὠἴμι)". ὙΤΥΙΟ]: ὅταν τῇ συνουσίᾳ τῆς νοσοῦ 
πλησϑῆς ἐν τῇ νηΐ. Νγυπᾶον; “δὲ υϑγὸ ἐωϊο πιο δὶ αὐξοοίμδ οὐὶβ δοοίθέαίε 
(ἐζιε, τῆς νόσου)". ΟἿ, Απί. 1062. ταύτης σὺ μέντοι τῆς νόσον πλήρης 
ἔφυς. Ὑπας, 11. ὅ1. ἕτερος ἀφ᾽ ἕτέρον ϑεραπείας (ᾳα. ϑεραπείᾳ, νυυϊδίθῃ 

ϑεραπείαι, ἃ8. πού ξυνουσίᾳ) ἀναπιμπλάμενοι ... ἔϑνησκον (1. 6. “ἐαίο]ι-" 
ἵηῳ ἐμ6 αἴδθαϑε πε [γΟηι αποίδεν ὃν αἰξοηάαηοο, ΟΥ̓ ἤγοηι αἰζοηαηοα ὁ. 0Π6 
ἀποίλεν). ῬΙαί, ῬΘ᾿. 34. ἐῶν ὥσπερ βοσκήματα καϑειργμένους ἀναπέμ- 
πλασϑαι φϑορᾶς ἀπ᾿ ἀλλήλων. ϑοιιποῖϊᾷ, ἐαῖκοβ πλησϑῇς ΦΌΒΟΙ ΟΙ͂γ, ἴῃ 
πὸ 56η86 οὗ κορεσϑῇς; «πᾷ τῆς νόσου ξυνουσίᾳ (τῶ ξυνεῖναι τῷ νοσοῦντι) 
ἴον {1 οαπιβ6 οὐ {ποῖν χοριρηαποο, ΟΥἿὮ 870, 
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τότ᾽ οὐκέϑ᾽ αὐτὸς τοῖς. λόγοις τούτοις φανῇς. 

Χο. ἠκιστα᾽ τοῦτ᾽ οὐκ ἔσϑ'᾽ ὅπως ποτ᾽ εἰς ἐμὲ 

τοὔνειδος ἕξεις. ἐνδίκως ὀνειδίσαι. 

ΝΕ. ἀλλ᾽ αἰσχρὰ μέντοι σοῦ γ᾽ ἔμ᾽ ἐνδεέστερον 
ξένῳ φανῆναι πρὸς τὸ καΐέριον πονεῖν. δ2ῦ 
ἀλλ᾽. εἰ δοκεῖ, πλέωμεν" ὁρμάσϑω ταχύς 
χὴ ναῦς γὰρ ἄξει κοὐκ ἀπαρνηϑήσεται. 

πλησϑῆς] πληγῇς (Αηΐ. 818, Τῶι. ΑἸο. 406.) οὐ δηχϑῆς ΟΥ̓ ΒΟΠΙ6 1Πτὸ 
γΘΥῸ ὁΟΠ]. Ἔοῦν. δα (α. Ν᾿. 1779. 

621. τότ᾽ οὐκέϑ'᾽ ... φανῇς] “1 Ἴδη γοῖι πὸ ἰοη ον ἀρρϑαν ἐδ δαῆι ιὐἱίῃ 
(Δ.ὄ 6. 0766 τοΐέδ, αοέ ἴῃ ἡ δ εὐελείνδο τοὶ") ψοι" ργδδοπέ ἰαπρμαρο"ῦ. ΤΆκΘ οαγ6, 
18 πιθϑηβ, ἰϑδῦ θγθ πᾶ Ὅγθ, ὑπθη γοῖι 816 ΘΏΠΟΥΘα τιν {115 τηϑ]ϑᾶγ, γοὰ 
μθηρθ γοσ τη δηα τι86 αἰ δυθηῦ Ἰαηρτιαρο. ὙΠῸ ΟΠοΥα5. ἱπ ἔδοῦ δἴξου- 
Ὑγ145, ὙὙΠΘη ὑΠῸῪ Πᾶνα ἰθαυηῦ ὈγῪ ΘΧρθυΐθποθ {π6 ὑγοιθ]6 ἀπ δηπογᾶποο 
ὑπαΐ Εϊι6 ῬΙΘΒΘΠΟΘ. ΔΙΠΟΏΡ' ὕΠΘΙὴ οἵ {116 ΒΕ ΘΥΟΥ 15. Π|ΙΚΘΙῪ ἴο οδαδ86 (780---827), 
γορθηῦ οὗ ὑπθὶν ἀθύθυταϊ πδύϊοη, Ργοιηρίθα ὈῪ ὑποῖν ἢγϑὺ [θὴρ 5 οὗ Ρ᾿ν, ϑηᾶ 
γϑοοχηιηθη {πον βϑυθηρ 581] υυιυποιιΐ Ὠΐτη. ΟΥ (α. ΒΕ. δὅτ. καὶ νῦν ἔθ᾽ 
αὑτός εἶμι τῷ βουλεύματι. Το. ΠῚ: 98: ἐγὼ μὲν οὖν ὁ αὐτός εἰμι τῇ 
γνώμῃ. ἔπι. Ῥιώη. 994. ἁνὴρ ὅδ᾽ οὐκέθ᾽ αὑτός, ἐκνεύει πάλιν. Ἡδτο. 
911. ὁ δ᾽ οὐκέθ᾽ αὑτὸς ἡν. Μείίπ. Α44. δα Ἡΐρρ. ρ. 88. ϑομποίᾷ. οχ- 
ΡΙδἴῃ8 τοῖς λόγοις τούτοις Ὀν τῷ ταῦτα λέγοντι. Οὐ οὐ (Εα. ΚΒ. 1607. 
μηδ᾽ ἐξισώσῃς τάσδε τοῖς ἐμοῖς κακοῖς. Ἰϑβοογαῦ. 21 Α. τὸ τῆς πόλεως ὅλης 
ἦϑος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσιν. Μαείίῃ. 8. 888. 

οὐχέϑ'᾽ Κ. Πι πᾶ (ΒΥ. τ) Β. ΑΙά. Ταση, οὐκέτ᾽ πὶ. Τ. Ταγη, τπϑγρ, 
αὑτός)] ἁὐτὸς Β. ὠὡὐτὸς Α. ΑΙ4. Τύχη. ΒΥ. αὐτὸς Κ. 1,.. ΕΒ. Τί, Τύχη. 

Τα, Οὗ οὐ (Πα, Ἢ. 458. 
ὕ22. εἰς ἐμὲ ... ὀνειδίσαι 570 ἐλγοιυ οἱέ ἀαργαϊΐπδὲ ηιοῦ. (Εάα. Ο. 784. ἀρ᾽ 

ἄϑλιον τοὔνειδος ... ὠνείδισ᾽ εἰς σὲ κἀμὲ ...; ΤΠ ἸΠΟΥΘ τι588] οοηβέχσιιο- 
ἐἴοῃ 15 ὀνειδίζειν τί τινι. 

529. ἕξεις Αἰ, Β,. Τ΄ (ΒΌΡΕ. ἣν 8 τὰ. ργ. 1..).. ξἕξης Κ'. 
524. αἰσχρά] Δύο ἔον αἰσχρόν. ΟἿ, 1895, ΑἹ. 8871. Τὰ. 409. ΒΈΡΡΙΥ ἐστί. 
γέ ω᾽) γ᾽ ἔμ᾽ Βτ. Βαϊ, Μεαί. Βουρκ. ΕΙΡΉΕΥ, 1 ἐπίηις. ΟἿ, οα 47. 
δῦ. πρὸς τὸ καίριον πονεῖν νιυ]ρ. ϑομποια, οοηβίσιιθ σοῦ ... φανῆναι 

πονεῖν τῷ ξένῳ πρὸς τὸ καίριον. Απᾷ 50 ΘχρΙαίηβ απ: “Ἰαύογο λοβρίἐϊδ 
ΝΠ δδιδα αὐ ἰά, χιιοί Πεγὶ ἐέπιγεϑέζυιιπι 6ϑέ, διιδοϊρίεπο᾽. ΑΙβο ῖμα, Βαῦ {π15 ΘΔ} 

μα γα] Ρ6 πριί, φι. ξένῳ φανῆναι τῷδε πρὸς καιρὸν πονεῖν (Δ]. 88. ἦ 
: πρὸς καιρὸν πονῶ; ῬῬΙι. 1219, πρὸς καιρὸν λέγων. (Εᾶ. ἘΠ. 82ὅ.). Οὐ 

. πρὸς τὸ πρὸς καιρὸν πονεῖν. ΟΥ ... πρὸς τὸ καίριόν τι δρᾶν (Α]. 120. 
δρᾶν ἀμείνων ... τὰ καίρια). Οὐ ... πρὸς τὸ τάν καιρῷ πονεῖν. 

ὕ26, ἀλλ᾽, εἰ δοκεῖ, πλέωμεν} Νοορίοϊθηηιιβ ποτ Ὑἱθ] 5. οομβθηῦ [0 
ΘΟΠΥΟΥ ἃννγ Ῥ.Ϊ. Οὐμιραῦα Πἷἰ5 Ιδηριιαρο θοὸν 1402. ἀλλ᾽, εἰ δοκεῖ, 
στείχωμεν. ΟΩα. ἀλλ᾽, εἰ δοκεῖ πλεῖν, εὐθὺς δρμάσϑω ταχύς. Οἵ ἀλλ᾽, 

᾿εἰ δοκεῖ πλεῖν αὐτὸν (τοῦτον), ... ΟὖΥ ἀλλ᾽, εἰ δοκεῖ συμπλεῖν νιν, ... 
Οὐ... πλεῖν, δεῖ (οΥ χρή) νιν ὁρμᾶσϑαι ταχύν. ΤῊΘ ρᾶϑβαρθ 86 6πὶ5 ἔμα]έν, 

ὁρμάσϑω ταχύς] “7εὲ λΐηι 8οὲ ο07 φιιϊοῖς (φιϊοῖοι.}" ἴο ὅπ βῃῖρ. ΟἿ 881. 
ὁρμώμεϑ'᾽ ἐς ναῦν. Ωα. ὁρμᾶσϑαι ταχὺς (αἀάνοβδοα ο Ῥ.1]1.). ΟΥἉ, 1080. 
ὑμεῖς δ᾽, ὅταν καλῶμεν, ὁρμᾶσϑαι ταχεῖς. 

ὕ27. χὴ ναῦς γὰρ ἄξει κούκ ... “Εὸν {λ6 (πιμ} δ} υοῖϊ δοηνθη Πΐηι, 
9" 
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μόνον ϑεοὶ σώξοιεν ἔκ τε τῆσδε γῆς 
ἡμᾶς ὅποι τ᾿ ἐνθένδε βουλοίμεσϑα πλεῖν. 

ΦΙ. ὦ φίλτατον μὲν ἦμαρ, ἥδιστος δ᾽ ἀνὴρ; 8590 
φίλοι δὲ ναῦται, πῶς ἂν ὕμιν ἐμφανὴς 
ἔργῳ γεγοίμην ὥς μ᾽ ἔϑεσϑε προρφιλῆ; : 

ἴωμεν. ὦ παῖ. προσκύσαντε τὴν ἔσω 

αηὰ μδ ιοἱϊ! ποί ὃ6 γοβμιβδοά". Ἔου ὅπ ἀοιῦ!ο καὶ οἵ, Απί. 448, καὶ φημὶ 
δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Ανογε 48. ἀλλ᾽ ἔρχεταί τε καὶ φυλάξε- 
ται στίβος. ΜΥΟΠΑΘΥ οομηϑιᾶθυθ καὶ .. . γὰρ τιι584 τς 85. ἴῃ ΑἹ]. 1162. Ἐψαν. 
ΟΣ 1089. ου. χή ναῦς νιν ἄξει. Οὐ χὴ ναῦς σφ᾽ (σ᾽): ἀπάξει. Οὐ ναῦς 
γάρ σφ᾽ ἀπάξει. Οὐ ἡ ναῦς τέ σ᾽ ἄξει. ΟΥ ἡ ναῦς γὰρ ἄξει σφ᾽, οὐδ᾽... 

κουᾺ ἀπαρνηϑήσεται] τΑπὰ λ6 δλαϊὶ μοί ὑ6 αδηὶοα". Οὐ “ὦ γοβιβαὶ τοῦ! 
μοὶ ὃς σίυεη". (ᾳ. κοὺκ ἀπώσομαι τὸ μή (οἴ. ΤΥ, 1240. τοίγαρ ποιήσω 
κοὐκ ἀπώσομαι. ἘΠ. 944.). ΟΥ κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μὴ (Δ]. 96. Απύ. 448... 
ΤῊΙΒ Ἰη6 15. Βοιηθυν δῦ ὕδιηθ, δη 18. ῬΘΡΠΔ ΡΒ. δἢ ΕΗ ΜΗ 

ὅ28--ο. Οἢ 780--- . 
28. μόνον ... σώξοιεν) ΟΥ̓ Τὺ. 596. μόνον παρ᾽ ὑμῶν εὖ στεγοίμεϑα. 

1109. προσμόλοι μόνον. Ἐπ:. Ηΐρρ. 522. μόνον σὺ μοι ... ξύνεργος εἴης. 

ΤΊ. ΠῚ. 6. 9. υο5 πιοο ργοροδίίο, αμίοοθς, βαυδαίίδ, αηιϊοῖϊ, 
σώξοιεν] σώιξοιεν 1... τ. σῶς δοῖεν. ΤΠ6 ϑδῖὴθ οονγϑούΐοη 1 βηᾶ 

ΡΤΟΡΟΒΘά ὈΥ Βυγρ98. 1 {15 Θιθηεύϊοη θ6 δἀορίθά, Ὑ6 τατιϑῦ ΘΟμΒίμπ6: 
μόνον ϑεοὶ δοῖεν ἡμᾶς σῶς πλεῖν ἔκ τε τῆσδε γῆς ὅποι τ᾽ ἐνθένδε βου- 
λοίμεσϑα (πλεῖν). 

Δ) εοί] “Ἢς ἐδολυοΝ τηθηθῖοη5 ὅπ οοαβ, θθοδῖιβα Ῥμι]οοίοίθϑ 15 δα οι- 
1ηρ' ϑείᾳ τύχῃ." (οι...) 

ἔπ δ ΑΒ. ς ὙΤ: ΑἸᾶν.. Τύχη, ἡ ἐκ ιδὲ Ἐ, Ἐς ηὰ (σαρῤζεο να τὰν ΠΕ} ΕΠ 
ἔχ τε Οἀδυῃμαγά. Ἐσΐ. Θοῦτ. Ηδυτια. Ὠϊη4, Υαπά. Ηαγύ. ὅομη. Βρκ, βογί ΤΩ 
ἔοτοθ οἵ γε 18. οουύδίη]Υ ποὺ ΨΘΙῪ ὩρΡραύθηῦ πού, πα. ἐκ τῆσδε χϑονός. 
Οὐ, 1816. τῆσδ᾽ ἐκπλεῖν χϑονός. 

ὅ29. ὅποι] ὅπη Ηε1]. ΟἿ, οῃ 481. 
ὅποι τ᾽ ἐνθένδε ...] κα. ὅποι τοὐνθένδε βουλοίμεσϑα πλεῖν, “50 ἰλαΐ 

τῦ6 πιῶ δαῖϊ τυλίϊμι67᾽" 1το6 υυΐϑῃ αὐίογ' ἰῃϊ6᾽. Οἷ, οἡ ρῦθο, ν. Νοορῦ. τηθϑ 8 
Τύον, θα ῬὮ1]. ἀπαουβίθηαβ Πΐπλ ο 5ρϑαῖ οὐ 15 [᾿ΟΠΊ6. 

βουλοίμεσϑα Α. Κ. Τὶ. Τὶ οἴο. βουλοίμεϑα Ἐ΄ πα. βουλόμεσθϑα ΒΒ. ΒΥ. 
Ηδνῦ. 16 ορί. βουλοίμεσθϑα ἀδροηαβ ΔΡΡΑΥΘΗΟΥ οα ὅπ ρυθοθάϊηρ' 0η6 
σώζοιεν. ΟἿ, οῃ 89, 961. Οἵ ὅποι βουλοίμεσϑα ΠΔΥ πιθαῃ “τολίἑλο» 80 θυ)" 
106 πιαῃ τοΐδὴ ζω ταν ΟΝ πὰ 915 ὲ 

ὅ80. ὦ φίλτατον μὲν ἦμαρ] ΠῚ]. 1234.. ὦ φίλτατον φῶς (Δ), ὦ μόνος 
σωτὴρ δόμων ι “ἀγαμέμνονος, πῶς ἠλϑες; 1304. 

ὅ81. πῶς ἂν ...} “Ποιά ἐμαί, δι5 οὔθ ΘΙΒΘΥΨΠΘΙΌ. Α]. 889. (5 0. 
1461. 3.01: πῶς ἂν ἀποδοίην τὰς εὐεργεσίας ὑμῖν, ὡς ἐφιλήσατέ με; 

οΥ ΕΣ ἄ. 1. 000. “σγαίος ρογϑοίυογο αἴσηαϑ [πορὶ ορὶδ 68ὲ ποϑδίγω ". 
ὑμῖν {Π6 ἸΏ58. ΑΙᾶ. Τύχη. Βι. Ὀιηα. ὕμιν οτγπι. πη. ϑομμ. ΒοΥΡῚς. 

ϑογί, Νάσος, ὑμὶν Ηδνί. 
582. ὥς μ᾽ ἔϑεσϑε προσφιλῆ) “οι Ὧ ἱδη γ0ιὲ ἄαυθ γοηάογυ θα ηὶθ Τῆς 

τραγα8 γοιῇ. Οἷ, 1281. οὐ γάρ ποτ᾽ εὔνουν τὴν ἐμὴν χτήσει (ϑήσει γν 81.) 
φρένα. δῦϑ. 811. Απί. 188. οὐκ ἂν φίλον ... ϑείμην ἐμαυτῷ. Ἠοτχοά. 1. 
ὅ8. εἴ τινὰ στρατὸν ἀνδρῶν προσϑέοιτο ἈΎ ΓΝ ΤρΡΙα. φίλους προσϑέσϑαι᾽ 

ὕ88, ἴωμεν, ὦ παῖ, προσκύσαντε!) ΟἿἮἁ, 400. ἤδη, τέκνον, στέλλεσϑ'ε. 



ΦΙΠΖΠΟΚΤΉΤΗΣ ἘΠ 

ἄοικον εἰσοίκησιν, ὥς με καὶ μάϑῃς 
ἀφ᾽ ὧν διέζων. ὥς τ᾽ ἔφυν εὐκάρδιος. 585 
οἶμαι γὰρ οὐδ᾽ ἂν ὄμμασιν μόνην ϑέαν 
ἄλλον λαβόντα πλὴν ἐμοῦ τλῆναι τάδε" 

085. ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, χωρῶμεν. 541. ὙΠ6 ΘΟΠΟΙΥΘη66. οὗ {Π6 {Ππη86 παπ|- 
ῬΟΥ5. ΠΘΥΘ 15. ΟΌΒθυυϑ0]6, ἮΣ ᾿ 

ες προσκύσαντες Α. Β. Τ. οἰα. ΑΙά, Τανη. ΒΥν. οἷο. προσκύσαντες Τ|,. 

ο΄ προσπύσαντε ῬοΙΒ. δα Ῥίιοη. 1419. (ἔο᾽ ὑπ6 βᾶκ οὗ {π6 πιοίγθ) Εγσῇ, οἷο, 
ο΄ προσπύσοντες Ε΄. προσκυνήσαντες Ἰώ. ΟἿ οἡ ΕἸ. 188. 18838ὅ. ΕἘπτ. ῬΒΟΗ. 
ο΄ 1419. ἐνθένδε κώπας ἁρπάσαντε (ἁρπάσαντες ΑἸΆ, ἀηᾶ 56 γ 6781] 1188.) φαοσ- 

γάνων εἴα. Βευρκ 60]: προσκύσαντες (ΤΟΥΤΔΘΥΙΥ προσχύσοντες) Ἑστίαν 
τ΄ ἄοικον εἰς οἷ ἴκησιν. δοσῆδονν Βῖν68 προσκύσοντ᾽ ἐμὴν ἔσω | ἄοικον εἰς οἴκη- 
ο΄ σιν. 80[01: ἀσπασάμενοι τὴν ἕστίαν. Ττδηϑαία: “οἱ τι5 ἀοραγί, παυΐηρ 
Σ΄: (γ81) δίάδη ψαγθιοοῖϊ εοἱϊνι α κἰδ5 10 οἰς." ΟΕ, 1408, στεῖχε προσκύσας χϑόνα. 
Ν΄ δ 1489, (Βα, σ. 1064. γῆν τε προσχυνοῦνϑ᾽. ἘΠΕ ΘΑ: “ΑὙὐτευ η. ΠΟ» 

 Ποπι. Θά. ε΄, 468. κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν. δ΄. 822. καὶ κυνεῖ ἁπτό- 
τ΄ μενος ἣν πατρίδα. Μίτρ. Ζδη. ΤΥ. 290. ““πιρίοαιψιιο ἑδπθηΐ μοδίος αἰφμὸ 
τ΄ ρβομία βρφιρί’. Τῖρ. 1. ὃ. 84. «Εἰ αν βαογαίϊ5 οδομῖα [ἰμιϊηϊδις". Ονἱᾶ. Τυϊϑί. 
πττ τ Ὧ’ Οἷδ. 1 ψουν, ΤΥ. 485. ῬΙαι. 5.1]. Ρ. 471 Β. Ἵμιοίδῃ. Ὧ6 Βδῦγ. ὁ. 12, 

1. Κίηρβ ΧΙΧ. 18. ΒοΥρῚς 6οη]: προσκύσαντες Ἑστίαν (ἴτομη 5610].) ... 
6. προσκύσοντε τήνδ᾽ ἐμὴν ἄοικον εἰσοίκησιν. Οὐ προσχύσαντε τὴν 

᾿ς ἔσω ] ἄοικον οἰκίαν (ἑστίαν), ὅπως ... ὙΠ ξαΐατο προσχύσοντε τηᾶν 5601 
᾿ς γρηπίτοα ΡΥ νῇιδῦ [Ὸ]]1ονγ8, ὥς μὲ καὶ μάϑῃς οἴο. ΤΠδΐ ΟἿΪΥ ῬΠ]]. πᾶ 

δ Νϑορύ. ψγ8ῦθ [0 ϑηΐθι ὑπ ΘαυΘΥ ΠῚ ΔΡΡΘΑΥΒ ἔγοη {16 ἀπ8]}5 ἐπίσχετον διπᾶ 
Είσιτον νυν. ὕ99, 6411 ΟΥὮἨἁ 6174. 

ὅ84. ἄοικον] «Οὐρὶ ον 1655". ὅ.6101: δύσοικον, ὥσπερ ἀτυχὴς ὁ δυστυ- 
ν χής. 50. 4150 ,ἄλεκτρος (ΕἸ. 492), ὄδωρος (ΑΛ). 666), δ ηα ἄπους ῬεΙον 682. 

“ ΟΥ ῬΗ: 818. ὕπνος ἄνπνος ἘΠ. 1184. μήτηρ ἀμήτωρ. 
τἮ εἰσοίκησιν] εἰς οἴκησιν ΒοΥρῖκ. Ναιοῖ. ΤΠ6 σπορὰ εἰσοίκησις ΟΟΘΌΤ 5 

ΟΠ ΠΟΜΠΟΙῸ 6156. Οἴκησις, ἃ ἀιοοιίρρ, αὐοάθ, οὐουΥβ ΡῬῃ. 81. Δηΐ. 892, Ἐτοᾶ, 
ἼΧ, 94. Ζβοι. ϑαρρ!. 1009. ΡΙεαῦ. οἰο. ᾿Εξοικήσιμος οὐοοι5 (Ε4. Ο. 27. 

ὥς μὲ καὶ μβάϑῃς ...] “1 λαὶ γοῖι ηιαᾶψ αἴδο (αἱ ἐλι6 βαρ ἐΐπι6) ἰθαγη. 'ΤΪ5 
ἀοροπᾶϑ' οῃ προσχύσαντε οἷο. Εον {Ππ6 καὶ οἵ, 18, Ἠδγοᾶ, ΙΧ. 116. ἕνα 
καί τις μάθη. ᾿ 

δ8ῦ. ἀφ᾽ ὧν διέξων] “Οη τολαί γϑβοιδο5 1 Πυε4᾽. ἩἨογοᾶ. Π|. 80, ἀπὸ 
' πυρῶν καὶ κριϑέων. ὧλλοι ξώουσι. ΝΥ αἸκοἴ. δσοη}: ὥς με καὶ μάϑης, ἀφ᾽ 

ὧν διέξων, ὡς ἔφυν εὐκάρδιος. 
εὐκάρδιος] “Δίᾳηι- Ἰραγίφα, εἰομὶ ὁ πεανρί, εοηπίοπίεα". 1. ᾳ. εὔϑυμος. 

0501: καρτερικὸς. ΑἹ. 964. 
580. οἶμαι γὰρ ...1 “Ὸν 1 ἐλΐηϊς ἐμαί πὸ οἰλεν δδϑίθ5 ηινϑοῖ, Παυΐϊηῃ 

Ορηϊ 4οὲ ἃ 5δίψλι οὗ, εἤδηι το ἠΐδ Θη)68., οομϊα οηάν6 (οὐ σοι ἤαυς ἐπάν" 64) 
ἐλ656 ἐιίηο". ΝΥ απάοΥ σοηηθοῦβ λαβόντα τλῆναι (ΜΑΌΝ. 8, ὅ80), δηα ὌΝ 
τάδε ἀορομά. οη ϑέαν λαβεῖν (Ξξ ϑεάσασϑαι, οἷ. οῃ 81). Α5 ἴῃ Ἐπ, Ιοη.ν 

Ὡς . 72. τοῦτο κἄμ᾽ ἔχει πόϑος. ὅ0. 4180 Βομποϊᾷ, ἀπᾶ θιηά, Δηᾶ 50 ΘοΠοὶ: 

᾿ ἐγὼ γὰρ ὑπολαμβάνω μηδένα (μηδένα ἀν) ἄλλον τὴν ϑέαν τῶν ἐνθάδε 

ἐνεγκεῖν" πόσῳ μᾶλλον εἰς οἴκησιν; ῬΥΟΌΔΡΟΙΥ͂ τἱριν, ΟἿ, Τὰ, 49. ΕἸ. 948, 

--. τλῆναί σὲ δρῶσαν ἂν ἐγὼ παραινέσω. Ζβοι. Δρν 1081, βορῇ. τοῦ. ἩΟἢι. Ἶ 

ΘΟ; κ΄, 862. τλήσομαι ἄλγεα πάσχων. 1. ὦ΄, δ0ῦ. ἔτλην δ᾽ οἵ οὕπω τις 

᾿ ἐπιχϑόνιος βροτὸς ἄλλος. 

ΡΥ ἢ 



11ὃ ΣΟΦΟΚΖΕΟΥ͂Σ 

ἐγὼ δ᾽ ἀνάγκῃ προὔμαϑον στέργειν κακα. 
ΧΟ. ἐπίσχετον. μάϑωμεν. ἄνδρε γὰρ δύο, 

ὁ μὲν νεὼς σῆς ναυβάτης. ὁ δ᾽ ἀλλόϑρους. 840 
χωρεῖτον.. ὧν μαϑόντες αὖϑις. εἴσιτον. 

ἘΜΠΟΡΟΣ.. ᾿ 

᾿Αχιλλέως παῖ, τόνδε τὸν ξυνέμπορον, 

μόνην} 1 5πο 4 Ρυθίου μόνον. Α ΘΟΙΙΠΟῊ ΘΥΤΟΙ {Ππ|5 οὗ {πὸ ὀοργιβϑύβ. 
δέαν ... λαβόντα) ΒΌΡΡΙΥ αὐτῶν. “ Παυΐηᾳ οί α εἰσλὲ ον" ἐμορι". ΟἿ, 0506. 
98, στέργειν, κακά] ΟΤῸ Ῥμέ τ εοἷϊα, 10 ἐοίθγ ̓ αε, ἔο αὐοηιΐθϑ66 2. υ115. 

ΟΡ 902, οὐ γὰρ ἔχω πῶς ἂν ] στέρξαιμι κακὸν ΤῸ λεύσσων. ΕῪ. 686. 
στέργειν δὲ τἀμπεσόντα καὶ (κε) ϑέσθαι πρέπει, οἷο. β6 8, Αρ'. 1551. 
ἐθέλω τάδε μὲν στέργειν δύστληταά πὲρ ὄντα. Ῥτοπι, 11. ὡς ἂν διδαχϑῇ 
τὴν Ζιὸς τυραννίδα | στέργειν. Τὰπν, ῬΊμ, 1019, τἄμ᾽ ἐγὼ στέρξω κακα. 
Ηῖρρ. 458. ΡΙαῦύ. Τιιοα]]. 8ὅ, ταῦτ᾽ ἔδει στέργειν ἐξ ἀνάγκης τὸν ΜΛού- 
κουλλον, 

τάδε Δ. Β. Κ. Τ΄. οἷο, ΔΙ, Τα. ταδε (γρ. κακὰ Δ δηΐ. πι.) 1... κακὰ 
γΆ1ο[κ. (δα ῬΙαη. 480.) ΒΥ. Ηουμι. Π)1παᾶ, Υαπᾶ. Βιγρ. Ἡαυῦ. ϑόῖη. ῬρῚς, 
τάδε τὸ ἀουδέ οδτπθ ἔγοπὶ ρῖθο. ν. 1 15. ποὺ ΠΠτοΙγ {πῶῦ ϑόρι. νοι πανοὸ 
τηϑθ ὄνγο οοῃριιοιιβ Π1Π65 Θηα ἴῃ {ΠῸ6 β81η6 νγοσ. 

589, ἐπίσχετον, μάϑωμεν) “δέαψ, ἰδέ 15 Ἰοαγηῦ. Ἐπιν, ΠΙρΡΡ. δὅ67. ἐπί- 
σχετ᾽, αὐδὴν τῶν ἔσωϑεν ἐκχμάϑω. 1804. σχὲς, ἀπειρηκὸς σῶμ᾽ ἀνα- 
παύσω. ἨἩροτο. 1069, ΒοΙονν (452. φέρε νῦν ... καλέσω. ΜΥΑΚΟοΙοΙΑ οοπ]: 
ἐπίσχετον, μένωμεν. Ἐαΐμπει ἐπέσχετον, μείνωμεν. ΟἿ. ΕἸ. 81. ϑέλεις | 
μείνωμεν αὐτοῦ κἀνακούσωμεν γόων; 1399. ἀλλὰ σῖγα πρόσμενε. ΠΟΙ. 

1Π, ζ΄. 840. ἀλλ᾽ ἀγε νῦν ἐπίμεινον, ἀρήϊα τεύχεα δύω. ΟΥ ἐπίσχες (ον 
ἐπίσχεϑ'), ὡς μάϑωμεν. ποι ἐπίσχετον οἵ. (4. Ο. 850. ἐπίσχες αὐτοῦ, - 
ξεῖνε. ἘΠ. 1809. εἰ δ᾽ ἐφέξετον. Ἔπτ. ΗἸρΡ. ὅ067. Ἐ]Π5]. δα Το γβο]. 559. 

ὄνὸο Β: ΒΒ: οἷο, δύω Α. Κ. Ὑ, 1,. .ΑἸὰ. “Τάτ, 
540. ἀλλόϑρους] “4 οἰγαηρον". Ἰ. 6. ἀλλόγλωσσος. Ἡοῖ, Οἄ. α΄. 188. 

ἐπ᾿ ἀλλοϑροόους ἀνθρώπους. γ΄. 3802. Ἡογοᾶ. 1. 18. στρατὸς ἀλλόϑροος. ΠΙ, 11. 
541. ὧν μαϑόντες) “Παυΐπρ ἩΡΤΟΓΣ οΓ τυἡλοηι᾽. ΟΥ̓́, 8570. πρὶν μαϑεῖν 

ἐμοῦ. 
αὖϑις Δ. Β. Τ΄ ΑΙ4. αὖτις Κ. Ἷ (ε.5 ἴῃ 1910. “ΑἸ ονιραγα8᾽. Οἵ. 82. 

ΑἹ. 1559. Βπΐ ͵ ὙΔΙΠΟΥ σαθροοί αὖϑις. Οτ. ὧν μαϑόντ᾽ ἔπευϑ'᾽ ὧδ᾽ εἴσι- 
χρῶ (Θὲ εἶϑ'᾽ οὕτως ἴτον, “μοι το! ἑἤεη ἀορανί". Οὐ αὐτίκ᾽ εἴσιτον. ΟΥ 
ὧν μαϑόντ᾽ ἐς ἄντρον (δὲ μαϑόντε τἄντρον) εἴσιτον. Τῦ βοθίη5 4 αι θ ἃ] 
νοῦ ον εἴσιτον 15 π6 1παϊοεθῖνο, οὐ {Π6 ΠΩΡΟΥ ΔΕΙ͂Ν. ΤΠ 6 ὀοιη θη οη μνα- 
ϑόντες εἴσιτον 15 γΘΙῪ τιητιϑιιδ] : μαϑόντε εἴσιτε ννου ἃ Ὅ6 ΘΟ Ο ἢ. ΘΠΟΙΙΡΊΙ, 
ΟἿ Αὐἱϑῦ, ῬῚ, 609. ῇ μὴν ὑμεὶς γ᾽ ἔτι μ᾽ ἐνταυϑὶ | μεταπέμψεσϑον. ῬΙ]αΐ. 
.Τγ5. 211. τί ὑμεῖς ... αὐτὼ μόνω ἑστιᾶσϑον εἴς. ΤΠΘΥ Θπΐοι 6Ππ6 οαγθιη 67, 

ὅ42, Τὴ6 Ἐν μέν; ὙΠῸ βϑοίοα {ΠΠ᾿γ858565 αὖ {πΠ6 ορθηΐηρ' οἵ π6 Η]8Ὺ, 
ΔΡΡΘδΥΒ. δρϑίῃ, οἴου ΟΠ δηρΊηρ 15 τηϑ δὶς δηᾶ 1055, ἃ5. 0Π6 Ἐυνέμπορος. 
ὙΥΉ1|6 {πὸ τηπίθ, ννμοὸ φοίθα {Π|6 Σκοπὸς ἴῃ 120, ΠΟΥ ΓΘΘΡΡΘΟΥΒ ἴἢ {Π6 ΠΥ 655 
οὗ πὸ Ἔμπορος. ἘοΘρθοίϊηρ' 5.0} ἀνασκευαὶ 566 ΤΎγΝΙ, δ Αυῖβι, Ῥοοῦ, 
8, 10. Ἐ]Ιη8]. ᾿η Φαυδγῦ. ον, Ν, ΧΙ. ρ. 449. «πᾶ ΟἹ. Φουχη. Ν, ΧΎΥΙ, Ρ. 484, 
μγφο8. ΓΘ Ῥϑύβοῃ, νγι0 185. ποὺν αἰβοιι 5664 ἃ ἃ ᾿ΠΘΥΟμϑηῦ, Θηρδρθα [ἢ 



εις οὐχ. ἀδιοονυκι ιν σνο, 

᾿ ἀὐὐ ὐ  ὉἽ 
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ὃς ἦν νεὼς σῆς σὺν δυοῖν ἄλλοιν φύλαξ. 
ἐκέλευσ᾽ ἐμοί σε ποῦ κυρῶν εἴης φραδαι. 
ἐπείπερ ἀντέκυρσα. δοξάξων μὲν οὐ. 540 
τύχῃ δέ πῶς πρὸς ταυτὸν ὁρμισϑεὶς πέδον. 
πλέων γὰρ ὡς ναύκληρος οὐ πολλῷ στόλῳ 

ἐξ ̓ Ιλίου πρὸς οἶκον ἐς τὴν εὔβοτρυν 

ΟΔΥΥΥΪηρ' ῬΥΟΥ ΒΙΟΩ5. ἴῸν ὑπ αὐθοὶς δυν Ὀοίουθ ΤΎΟΥ,, 15. π6 βᾶπιθ ΠΟ 
«οἰθα {π6 ρᾶυύὺ οἵ {π6 σκοπὸς, ἃ5 δρρϑὰνβ ἔγοιη 0π6 νγοτά5 οὗ ὉἹγ5565 1217 1. 

τόνδε τὸν ξυνέμπορον ...] “ΤΑϊἘ [οἰ οιο- ραδδθη 67 ΟΡ ψ οι 5 τοΐο τυα8 εἴο., 
1 ϑαᾶο (ἐκέλευσα) 5λοιυ 10 πιὸ τοῦθ γοιε τοργδ΄. ὃ. οχρίδῖη Μαύπῖο δᾶ 
Ἐπιν. Βδοοῖ. 728, π6 Οχίοτα Τυδηβίαίον, ΠΙηογῇ δηα οὐμουθ. ΟΥ Ῥϑυύπδρϑ: 
“716 τῦῦὸ τῦᾶ8 ἐοφοίθον ιὐἱΐδ ἔγυο οἶμον ἴηι οὔαῦ 6 οὗ γον δἠΐρ, αἰϊγοοίοα {Πιῖ5 
ἠοἰοιο- ραβϑθηρο}" (ΟΡ ἠΐδ, ΟΥ̓ ΟΓ᾽ ψοιγ8) 0 δἤοιυ ἐο πι6 τοΐϑρθ ψοῖς τυϑῦ 6. 

ξυνέμπορον) “Ποϊοιυ-Ραυοῖ167", ΟΥ̓“ [εἰϊοιυ- ρα 55 θην", ΘΟΟΘΟΥΙηρ' (ο {Π| 6 
πὰογο ἃποῖθηῦ ἃ πα ΠΙηθυΐο τι5δ6 οὐ π6 νοτᾷ ἔμπορος, “υἱαίογ, υδοίον" ((Β4. 
Ο. 235. 380. 901. Ηοπι. Οἄ. β΄, 819. οἴς.). ΟἿ Τὰ. 818. ΡΙαῦ. Ῥμδβᾶ. ρ. 108 Β. 

548, σὺν δνοῖν ἄλλοι») ΤΊ6. τηϊππΐθηθοϑ οὗ {Ππ|5 βίαϊοιηθηῦ 15. ἰηἰοπᾶδα΄ 

[0 5βε δέν ῬΏΪ1. οὗ 6Ππ6 οὐϑα! 1Π1Πὺν οὗ {π6 ἔμπορος. ἦι. 
σὺν 1,. οἴο. ΑΙ4, Τγη. ξὺν Βτι. Υυπᾶ. οἷο, 
δυοῖν Α. Κ. 1,. Τ΄ ΑΙ4. Τι. δυεῖν Β. 
ἄλλοιν ΔΑ. Κ. 1,. Τ΄ οἷο, ἄλλοις Β. 

ὅ414͵ πυρῶν Ξἴης] ΕῸν κυροῖς ὧν, “ΠΟΥ 6 οι λαρρθπ 0. δ: ΘΙ “8051 
ποῦ ποτ᾽ ὧν, τέκλχνον, κυρεῖς; Ι τ πλ] γϑϑᾶ κυροίης ὦν. ΟΕ ίοπ 811. ἐπα 
ου (Εᾶ. Ο. 862. ξητοῦσα τὴν σὴν ποῦ κατοικοίης τροφήν. 

σε] γε Ἐ, 

σε ... φράσαι] ΟἿ, ὅ18. τόνδὲ μοι πρῶτον φράσον, τίς ἐστιν; 444. 549. 
δάδ. ἀντέκυρσα ] “1 λαυθ πιϑθὲ ιοἷϊῃ γοιι᾽. Τιϑῖ. “οἤοπαϊ". (Εά. 6. 

99, 1680. ; 
δοξάζων μὲν οὔ] Οἡ [π158. Ῥοβι(ΐοῃ οὗ οὐ οἵ, οπ Απί. 96. 26. 
840. τύχῃ δέ πως] Οιι. τύχῃ δέ τῳ (τωι). ΟΕ, (Ε4. Τ᾿. 80. ἐν τύχῃ. 
ὁρμισϑεὶς Δ. Κ΄ 1,, ΑΙᾶα. Τιυμῃ. ᾿δὁρμηϑεὶς Β. Ἐ, ὁρμιϑεὶς 
6411. πλέων] πλέω οου]. Ββοἰϑς. οᾶ. Βιισο. μπᾶ ὧν ἴον ὡς Βατγρ. 
ὡς ναύκληρος] 1. 6. ἃ 5 τ 161} Ὀ6 Θχρθοῖρα ἴῃ {πὸ οδ86 οἵ ὃ 5ῃ ]0- ΟΥ̓ ΠΘΓ. 

ΤῸ 6 οομπθοίθα οἴυβοὶν νἱ} οὐ πολλῷ στόλῳ. Βατρθ5. τηϊϑιιη ουβίαπαᾶϑ 
πΠ6 Ρα558ρ6. 

ναυὐλμλήρος}] “4 εἰὲρ-οιυπεν", ἃ5 ἴῃ ΤΠπο. 1. 187. Ἡδτχοᾶ. 1. ὅ. Ζβ6 ἢ. 
ϑαρΡ]. 7 Ἔα. ΓΤ; Ἔχ} ὙΤ, οἷο: 

οὐ πολλῷ στόλῳ] τγίιλ πὸ ἰαγηα δφιΐρηιοηί". Τυϑοῖ, 496. προσελϑόνϑ' 
ὧδε σὺν πολλῷ στόλῳ. 

ὅ48, τὴν εὔβοτρυν Πεπάρηϑον] Τ|5 ᾿παϊοαΐθϑ ὑπαῦ 16 τνὰϑ ἴῃ {ΠπῸ μαι: 
οἵ ΘΧΡΟΥ Πρ; ὙΝ 16 ἴοΥ {Π6 τι56 οὗ {π6 ατϑοΐδηῃ ΔΥΊΩΥ Ῥοίουθ Τύου; 50 1]. ΥἹΙ. 
401, νῆες δ᾽ ἐκ Λήμνοιο παρέστασαν οἶνον ἄγουσαι πολλαί. Ῥϑρδυθύμτιβ, 
ΠΟΥ ὥ΄σορϑίοβ, ὑπὸ τηοϑὺ σοηϑΊ ἀογ 016 ᾿ϑ᾽αημα οὗ {Π6 ΠΟΥ θυμοῦ ρύοῖρ οἵ 
{πὸ ϑρονθαᾶρβ, νγᾶβ οϑὶθθγαύθα [80 ὡηα ἱᾶθ ον 105. Του ΠΥ ἴῃ οἱ], οοΥπ πᾷ 
νῖπθ (ἰδ νγὰβ οἁΠ]οα Εὔοινος), Ὑμΐο ἢ. τνὰ5. σοπβίἀουθα θαπὰ] [το {πῶ οἵ 
Ῥγϑιηηῖι5, ΤΠα505 μα ΟἸΐο5., Τὰ {Π6 ἔπη οὗ Τ)θιηοϑῦμθηθα 105. νυ ]ηὴ6. νγὰβ 
οχρουίθα ᾿ογὸν ἴο {Π6 5Πογ 65 οὗ {π6 Ἰτιχῖηθ; Π6 ποθ {π Ποίίοη οὔ {πὸ ἔμπορος 
τητιϑὺ πᾶν βου] θα πϑύτιγ] ϑημοτρ ο ΑὐΠμΘηΐδη Θαγ5. ϑομηοὶά. '"ΓΠῈΘ υυῖπθ 
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Πεπάρηϑον. ὡς ἤκουσα τοὺς ναύτας οτι 
σοὶ πᾶντες εἶεν συννεναυστοληκότες.. δ50 
ἔδοξέ μοι μὴ σῖγα. πρὶν φράσαιμί σοι. 
τὸν πλοῦν ποιεῖσϑαι. προστυχόντι τῶν ἴσων. 

οὗ Ῥορδυθίμιι τνῶθ ἴῃ τπΠῸ ἢ τϑηπθϑύ, 1ὖ 15 τηϑηθ]οηθα Ὀγ ΑΥἸβίορῃ. ἃ. 
Αἴμθη. 1. 29 Α. ἩἨουῖρρ. 1014. Ε΄. Ἠδγδο]14. Ῥοπύ. Β6ρ. ὁ. 18. Τοπιοϑίῃ. 
Ρ. 986, 7. ΡΙη. ΧΤΙΥ͂, 1. 9. οἴς, Ονἱᾷ. Μοῦ ΥΙΙ. 410. πἰξάφιιο βοεγαα Ῥοραγοί]ιος 

οἰϊυω. ΤῊΘ 1518 Πα νγῶβϑ 681166 ΘΠ ΟῚ ΘὉ]ν Ἑπιποβ (Ρ]1η. ΤΥ. 12). 
ἐξ Α. Ἠδι]. ΑἸά. δύ. Ὠϊηᾶ. 1. Υυμπᾶ. βοθη. αἀπ᾿ Β. Κ. 1.. Τ. Υ. 

Ταγη. ΒΥ. Τιηᾶ. Π1|. Ηδυύ. ΤΠθθο ὕνγο Ῥυθροϑιθοηθ ἃὺθ οὔθη οοπίοπμηοα 
ἴῃ 0πΠ6 πι858. ἐξ ᾿Ιλέου οοουνβ 2456. 1λπν. Ογο]. 107. 

ἐς Α, Κ΄ 1. Τ. πρὸς Β. 
ὅ49. ὡς ἠκουσα] ὡς δ᾽ ἤκουσα Ἰοίδ].. Βαγρ. ΟΥ̓ οῃ 547. 
ἤκουσα τοὺς ναύτας] ΤῊΘ ἀ5π8] Αἰ οοπδίχσποίίοη, “7 λοαγεὶ δοποονη- 

ἵηῷ ἰδ βαϊίοῦβ, ἐμαί οἰο. ΟΥ̓, 644. ΑἹ. 1141. σὺ δ᾽ ἀντακούσει τοῦτον ὡς 
τεϑάψεται. Επτ. Οὐ, 1ὅ51. ἤκουσα γὰρ δὴ τὴν ἐμὴν ξυνάορον, ] ὡς οὐ 
τέϑνηκεν. Χροη. Μϑῃι. ΤΥ͂. 2. 88. τὸν Ζαίδαλον οὐκ ἀκήκοας ὅτι ἠναγ- 
καξζετο δουλεύειν; 

680. οὗ νεναυστοληκότες ἴπ6 τπη85. Τὶ, ΑἸ4, Τπγη. Βγῃ. Ἠδυια. βόμη, 56 γῇ. 
συννεναυστοληκότες ῬΟΡΥ. (πο γοΐουβ ἴο ΖἜβοι. Ῥσοιι. 724.) Βαχρ. Ὀ1πηᾶ͵, 
Ηατί. Βουρκ. Ναποι. Οοραγο συνναυβάτης ῬΗ]. ὅθ5, συνναύτης Α]. 902. 
Τυδηβίαῖο: “71}αΐ αἷϊ οΓ᾽ ἑμοηὶ λαὰ βαϊοα ἰοφοίμον υἷι, γοι". Ἡδᾶ δὴν οἵ 
ὑπο αὐΥϊνοα Ἰαΐου, δηῃα ἔγοπη ΤΟΥ, ὕμον τηρηῦ ᾿ῶγθ Θοτιητηππϊοαΐθα ἰο 
ῬμῃμηΠοοίοίοβ {Π|0 πθνγβ οὐ ΒΟ Π6 ρῥυοίθηαβ ἴο 6 {Π6Ὸ Ὀθατου. Δοοογάϊηρ' 
ἴο {Ππ15 γϑϑάϊηρ, σοὶ 15. ΠῸ ἸΟΠΡῸΡ δὴ δα]θούϊνο, θα ἃ ργόποῖη. “δ [85 
ῬΓΘΥΙΟΊΒΙΥ ϑϑοουίαϊηθα ὑπαῦ 411] τΠ6 τπθη Ὀθ]οηρ' ἤο Νοορίοϊθιη5, Ὡπα ποῦ 
ἴο ΦΥ͂ οὔπθν' Θϑαθυ, 50 ὑπαῦ ποῦ 185. ΩῸ αἀδϑηρθι οὗ ἢ15. Ὀοίηρ' Ὀοίσαγ θα ὈΥ 
ὑπθιη.᾽" (ϑοπ.) ῬΟΒΒΙΡΙΥ Ποννθυοὺ σοὶ τηδὺ 6 ὕπ6 ροββϑϑϑϑῖνθ, ““Ῥοβύγαθῃηι 
ϑιάϊνὶ πϑιΐδβ, ααἰ ΟυΥβιμη [6οϊβϑθηῦ, ΟἸἼΠ65. ὕπιὸβ 6556. (ον) 

551. ἔδοξέ μοι] ΟΌδθύνθ ὑπ6 οβδηρ οἵ οοῃϑίγποί οι, οἴου 0πΠ6 ΠΟμληἃ- 
ἔνθ πλέων 5841. 

πρὶν φράσαιμί σοι] πρὶν φράσαι τέ σοι αν. ΟΥ̓ 961. ὄλοιο μήπω, 
πρὶν μαϑοιμ᾽... 

ὁῦ2, ποξῖσϑαι .1,. 
προστυχόντι τῶν ἴσων] ΟἿ. ΕἸ. 1468. ἐμοῦ κολαστοῦ προστυχών. Ηδ᾽ 

γοᾶ. 11. 116. ξεινίων τυχών. ΤἸΠθοοΥ. ΧΧΙΠ. 60. Τοίου {π15 ἰο ἔδοξέ μοι, 
“αἤιον 1 λαά οδίαϊποι ἤγοηι ψοι τυλαί 15 γίφλι (ἱ. ὁ. διζίαῦϊο αοἰηοιοϊοαφηιοη)". 
ΟΥ “λαυΐπῃ οϑίαϊπο ἤγοπι ψοῖ Πἰπ6 ἱπξογηιαίίοη οίθ. (ας ἰὁο ψοιγ “δοίη δέϊοη)". 
ΤΊ ΒΕ ΡΟ ΠΟΥ τηϊρηῦ ἸΟΟΪς οἰ ΠΟΥ ΤΟΥ ἃ Ῥγθϑοηῦ, ΟΥ̓ ἃ ΤΟούρτο 8] γτούαχ ἢ ΤΟΥ 
Νρορίο! θη ἴῃ ἴπ6 ν8Υ οἱ οοηνθυϊηρ ΔΗΥ ΠΊΘΘΒΦΡΘ ΟΥ ΘΧ ΘΟ. Πρ ΔΎ Ὀι5]- 
ὯΘ55 ἴῃ ὑποβθθ ρᾶγΐίβ. ΠΟΘ᾽ Π6 νγαβ Π|κο]ν ο ἴοι. Τη15 οχρϑπδίϊοι, 1 
Ὁμΐηῖκ, 15. οοπβυτηθᾶ θγ ὑΠπ6 ΓΘΡΙΥ οὗ Νϑορίο]θιίηιι5 ὅδ, ἀλλ᾽ ἡ χάρις μὲν οἷο. 
Οὗ, (Βα. Β. 100 ἢ, Τα, 190 ἢ, Βυθποῖκ υἱρηῦ]ν ΘΧρ]ϑΙη 5: “υ͵διηιὶ γυΐλμιὶ 65. 7107) 
ἑἐαοῖίο υεἷα (ἴα76, ργἱμδαηιαηι 6 σοπυδηϊΐδϑθηι, ργωπιῖο αἰΐϊφμο 970 60 φμοὰ ηιη- 
ἐΐαδϑοηι }ιδέο αοοορίο᾽. Απαᾷ στ: ““Οοπδοσαίιθ απο ἐοασπΐη δῦ, ἱ. 6. Ργξ6- 
τη10 ΦἸΐατιιο ῬΥΟΡΘΥ 6ῳ 4τιὲ6 παι 5561) εὐθοῦτ᾽,. Τύοίβῖο: “πὸ 41 φηΐθϑ 

ἴῃ Β112}}1 οαϑῖι 1461 οὐρα τὴ6 [6 6 Υ18᾽᾽. δομηθία, ον Π6 ΟΥ̓ΠΘΥ Πδηα ΥΘΘΥΒ 
προστυγχόντι ... ἴο σοι, “αὐ6᾽ γοῖι παυθ οὔίαϊτιοα τολιαὶ 6. 78 ἀπα {αΐγ" (“Ἴ6 
ΠΟΙ 5146 Υ5 1, Π6 βᾶγβ, πῖ5 Δαν [ο 1ηδ]τ6 ἃ ΘΙ ]οδῦϊοι ἰοὸ Νοορύ.᾽). ΗΘ 
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οὐδὲν σύ που κάτοισϑα τῶν σαυτοῦ πέρι, 
ἃ τοῖσιν ᾿Δργείοισιν ἀμφὶ σοῦ νέα 
βουλεύματ᾽ ἔστι. κοὐ μόνον βουλεύματα, ὅδῦ 
ΤΡ ΑΘΡΔ ΣΡ , ᾽ ον πὸ ΤΥ ; 
ἄλλ᾽ ἔργα δρωμεν΄. οὐκέτ᾽ ἐξαργουμενα. 

ΝΕ. ἀλλ᾽ ἡ χάρις μὲν τῆς προμηϑείας, ξένε, 

ΔΥσυιο5. αὖ οὁδημοῦ ὈΘΙΟηρ' ὅο μον, θαοϑῖι88. πὸ ΤηΘη 100 15 ΘῈ ὈΒΘα ΘΗ ]ν Πγϑ 6 
οὗ {Ππ6 γϑυναυα σΘΏΘΥΆΠΥ οἸαἰμηθα ὈΥ ΠΙΘΘΒΘΠΡΌΥΒ, Ὀπύ οἵ οὔθ μα] σγαίιύπαρ, 
Ιη {Π6 58) πη16 ΠΠΔΠΠΘΥ ΘΧΡΙ]αΙΠ5. ηναϊκθῖ: “ἰδὲ 7ιδία ἀδϑδομίο’ (ἴ, 6. θῷ ἃ ΠΊΘ 
᾿πηροίγ δῦ, απιδ]1ὼ ραν διιθ. ΘΒ 6 ἃ 6 πηρδίγαυθ, 51 {Ἐ|556 1 ὕπιθθ ΘΟ] ΠΟ Π15 
ΘΟΠΡΟο5). ῦουθ 10 ἀορθηάοηΐ ου φράσαιμίέ σοι, {Ππ8 ργϑϑθπῦ προστυγχάνοντι 
γγοσ]α ἤᾶνθ ῬΘΘη τι888, 1 {πίηϊκ, Ὑϑύπου ὑπεῃ {Π6 δουϊϑῦ, Μυβρυδνο γθϑαϑ5: 
ποιεῖσϑαι, προστυχόντι, τῶν ἴσως ] οὐδὲν ... 

προστυχόντι] προστυχὸν τι δεῖ. προστυχῶν τι [Βι.] Ετί, προστυ- 
χεῖν τε Ηανί. φᾳ. προστυχών γε τῶν ἴσων. 

τῶν ἴσων] τὸν ἴσον 1,. ΡΥ. 
588. τῶν σαυτοῦ πέρι] '. 6. τῶν περὶ σαυτοῦ. 
ὅ64. ἀμφὶ σοῦ νέα Αὐταὶ. Οδηΐ. . ἀμφὶ σοῦ ἵνεχα Δ. Ἠδ]. ΑἸά. ἀμφί 

σ᾽ οὕνεκα Β. Κ. Τι. ᾿, Ὑ. (61. σΕ). Τάτ. ἀμφὶς εἵνεκα (γρ. ἀμφὶς ὃν, ἀντὶ 
τοῦ περὶ σοῦ) Β΄. ἀμφὶ σοῦ νέα ΑὐγαΐαβΒ. Οδηύ, Ἡθϑίῃ. Βγ. οἷο. ἐλανδῆ 
νοι οοη͵θοίαχα.) 1 ἀμφὶ σοῦ ἵνεκα Ἰομϑ!άδομ Οτδῦ. ρ. 8ὅ0 δουρδΥ 5 

. {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΗ ἴῃ Τῆπο. ΥὙΠ1|. 92. ὅσον καὶ ἀπὸ βοῆς ἕνεκα. Πγϑῖδ5 Ῥ. 1716. 
οὐχ ἥκιστα περὶ τῶν ἐν ὀλιγαρχίᾳ ἀρξάντων ἕνεπεν ἔϑηκεν (τὸν νόμον). 
ῬΙαῖο ῬοΙῦ. Ρ. 803 Β. ἅπανθ᾽ ἕνεκα τοῦ τοιούτου πάντες δρῶμεν χάριν. 

Τιερο. ΠΙ. 701 Ὁ. τὸ τένος δὴ χάριν ἕνεκα ταῦτα ἐλέχϑη. Βαϊ {Ππ|6 δοτη- 
ΟΠ ΤΘΔἸΏΡ᾽ ἴδ ἀπάουιθίθα!ν ἐδ] γ. {ΠΠ|685 ψέο ὑγου6 τϑϑα Ποῖθ, {πῸ ΦΌ]]1ονν- 
1ΠΡ' νεώτερον (ὅ60.) νγνοι]α }6 ἘΠΙΏΘΘΏΪΏΡ. 

ἀμφὶ σοῦ] Οἵ, 1884. ἀμφ᾽ ἐμοῦ. 
νέα βουλεύματ᾽] “ΕΥ̓ε5ἢ) ρῖοίς"᾽. ΟἿ. 500. τέ μοι [ νεώτερον βούλευμ᾽ 

ἀπ᾽ “ργείων ἔχεις. “δ 1ιδᾷ Βδθῃ Δ] ΘΑΥ Ὁπ6 νἱούϊπη οὐἩἨ ὑπθῖυ" ἐγ θδομ υοτι5 
ῬΙοῦβ, νυ ΠΘῃ ὕπο Ῥτοτρῦ Πΐπη ἔλροιη ϑὅουσοβ᾽", (δολη.) 

ὅδ. ἐστί] ἔστι 1. ΕΙΘΒΕΙΥ, 1 {π|1η1κ. 
ὅ80. ἀλλ᾽ ἔργα δρώμεν᾽ “διέ ἀοοαδ ἵπ σοῦ 86 οὕ δαδομίοη". ἊΝ ΑἸτΘ 614 

βίορβ: ἀλλ᾽ ἔργα᾽ δρώμεν᾽,... ΟἿ 567. Νϑποῖς βιιβρθοίβ {π|5 1ἴπὸ. 
ἐξαργούμενα] “{)πασοοηιρί5ηοα". ϑὅϑ΄9Π01: ἀναβολὴν ἔχοντα. ΟΥ̓́ δ07. 

ὡς ταῦτ᾽ ἐπίστω δρώμεν᾽, οὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. ϑομηρίᾶ. δοτηραιθ5 ΡΙαῦ, Μον. 
ΤΟΙ. Ρ. 6. ἐξαργηϑϑῖσα δι᾿ ἀμέλειαν ἐξαπόλλυται. ᾿Βξαργεῖν τηθδῃ5 20 ἦὸ 
ἐογρί Αὐἱϑῦ, ἘΠῚ. Ν. 1. 8. 9. Εδρ. Υ. 10. 34. φι. οὐκ ἐν ἀργοῖς ὄντ᾽ ἔτι. 

ὅδ1. ἡ χάρις ... τῆς προνηϑ'είας] “Τὴε αοκποιοϊοφοηιοπί ὁ (οὐ]ἽἝγαίίονι 
79», γδοοριρθη56 ζ07) ψοιν ἐπομρλι εῖη.655". 

τῆς] σῆς ϑογί. ἴῃ δηηο. ἘΙΡΊΟν, 1 ἘΠ ]1η]ς, 
προνηϑείας ΔΑ. Β. Τι ΑΙ. Ταγη. Βι. Ἠδθιη. προιυηϑίας Ἰζ. 1,, Θιηᾶ. 

ὙΥγυπᾶ. ὅομη. Ηδτῦ. ΒΡ. Προμήϑεια 15. Τογηθα ἔγοτη προμηϑὴς, ἃ5 ἀλή- 
ὅδ εια ἕλοι ἀληϑής. χοορὺ ἡ]θυ6 ἐπ τηθίγτο γϑααῖνοα προμηϑέα (ἃ5 εὐσε- 
βία, εὐγενία, εἴ6.)}, ἐπ6 ΟΥΠΟΥ ἔογηι 18. ἰο 6 Ρυθξενγθά, ΤιηαοΥ ὉΠ] η]κ5. ὑπαῦ 
16 ΤΥΔρΡαἸΔ 5 τι5886 ΟἸΪΥ {Π|6 ἔογ προμνηϑία, 5ἴποθ ὑπο 15. ΠῸ Ῥδδϑᾶρ ἴῃ 
πο ὙνΠ6γ 6. 6Π|6 Τηθέγ6 οἰ ΠΘῚ ἄο65 ποῦ Ὑθατῖγθ. ΟἹ 0011 ποὺ Φ]1ονν οὐ {πὰ 
ἔογυιη. Βαῦ {π6 ΟΥΠΟΥ γίουν ΒΘθὴ5 ὅο 1ὴη6 [81 1076 ΒΟ. ΠῚ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ. γΠΘὴ 
γγ6 ὙΘΊΠΘΙΏ 61: {Ππῶΐ 6Π|6 ΟΥ̓ ιρύϊου οὗ δε ἰπΐο ἐν ὈῪ {π6 οοργ ἱδῦβ ἴθ. ὁΠ6. οἵ 
{π6 νΟΥῪ ΟΟΙΠΙηΟηοσύ. ΟἿ, οὐ ΤΕ], 1080, 
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εἰ μὴ κακὸς πέφυκά γ᾽, ἀσφαλὴς μενεῖ" 
φράσον δ᾽ ἅπερ γ᾽ ἔλεξας. ὡς μάϑω τί μοι 
νεώτερον βούλευμ᾽ ἀπ᾽ ᾿Δργείων ἔχεις. 5600 

ἘΜ. φροῦδοι διώκοντες σε ναυτικῷ στόλῳ 
Φοῖνιξ ὁ πρέσβυς οἵ τε Θησέως κόροι. 

δῦϑ. εἰ μὴ κακὸς πέφυκα, προσφιλὴς μενεῖ] Βαγρθθ οομΐ: εὖ μὴ κα- 
κὸς πέφυκ᾽ ἄκρ᾽ (“σοπδιηιηιαΐοῖῃ ὅα565), ἀσφαλὴς μενεῖ, οοιιρανῖπρ᾽ 581]. Β. 
.. 110. “σγαίϊα δοιηρον ἀρι πιὸ ἱπίοργα ονὶζῦ). 1 μοι] ργϑίογ: εἰ μὴ κακὸς 
πέφυκα γ᾽» ἀσφαλὴς μενεῖ. ΟΥ ... εἰσαεὶ μενεῖ. βογθον! ρῖνθβ εἰ μὴ 
κακὸς πέφυκα, προυφειλήσεται. ὅ6Π01: ἔσται σοι χάρις τῆς προμηϑείας 
ὕστερον. 

προσφιλὴς μενεῖ] “ἩΡῚ οοηπίΐηιιο 0 δ6 ἴδαν οὐ φραίομμ" (νῖσ. ὕπ6 ἴὰ- 
γ ΘΛ Θυιηοθα ὈΥ νου ἐογθῦποιρῦ). Βαὖ 566 ρύθο. ηοίθϑ. 

ὅῦ9. φράσον ...} “Βαριαΐη Ποιυουον τοϊαὶ ψοι βαἰα". (4. Ἐ,. θ6ὅ. φράξε 
δὴ τί φής. ῬΡΙ]αί. Τιορρ. Ρ. 819. λέγ᾽ ὅ τι καὶ φής. Χαη. Απ. Π. 1. 18. 
σὺ δ᾽ ἡμῖν εἰπὲ τί λέγεις. 

ἅπερ γ᾽ ἔλεξας Α. ΑἸΙά, Ῥαρη, να]. ἅπερ ξλεξὰς. Β΄. ἘΠ ΟῚ ἘΠ τ᾿ 
ἅπερ προύλεξας Πατί. ἅπερ λέλακας ρυν. Δ. Ο. Ρ. 38. ἀγ᾽ ἅπερ ἔλεξας 
ϑόγῇ, (0011. ΗΠ. θά. ο΄. 841. εἴπ᾽ ἄγε μοι περὶ μητρός). ὅπως ἔλεξας 
60η]. Νϑθοῖ. ΤΠ γ᾽ ἷβ ΟἸΘΑΥῚΥ ποῦ τθααῖνθα ποτθ. ᾧα. ἅπερ δὴ λεξας. 
Οὐ ἅπερ κἄλεξας. Οὐ ἃ νῦν δὴ “λεξας (Ἰολαΐ γοιι 7 ποιὸ ϑαϊα). οι ἃ 
πρόσϑ'᾽ (πάρος) ἔλεξας. Οὐ ὁποῖ᾽ ἔλεξας. ΟΥ φράσον δὲ πάλιν (κεῖν᾽) 
ἄλεξας. 

ὡς μάϑω τί μοι ... ἔχεις. 1. 6. ὡς μάϑω τί νεώτερον βούλευμα μοι 
ἀπ᾽ ᾿“ργείων ἔχεις, ἴ. 6. “ἐμαὶ 1 πιαγ ἴδαγη τολαὶ που ρίοἑ οΓ ἐπ6 Αὐγφίυος 
ἀφαΐηδέ ἡ ἑμοιι Κηοιυοδί (οΥ ὕθαγ 681)". ΠΟ οοηϑίγποίίοη βούλευμα μοι, ὃ5 
ἴῃ ΤῊ. 608. τῶν σῶν Ἡρακλεῖ δωρημάτων. ὙΠποη ἀπ᾽ ᾿“ἠργείων ἀθροπαᾶβ 
αἶδὸ οἢ βούλευμα, {Ππ8 Θαπίναϊοπὶ οὗ βουλευϑέν, Οἷ, (Εὰ, Ο. 1026. τὰ ... 
δόλῳ ... κτήματα. 

ὅ00. νεώτερον] Τα οοταραγαῦίνο 15. οὐδθη 564. ᾿πϑίθϑα οἵ ὑπ ροβιθνθ, 
᾿αν. Ῥιώπ, 710, Ηἴρρ. 1100. Βδοοῖι, 214. (Λγαπα.) Ηοτοά. 1, 27. εἰρομένου 
Κροίσου Εἰ τι; ΘΙ Ή νεώτερον περὶ τὴν Ἑλλάδα. ἽΝ 210. νεώτερα βουλεύειν 

περὶ σέο. 1Π|. 602, οὐ μή τί τοι ἔκ γε ἐκείνου νεώτερον ἀναβλάστῃ. 
νεώτερον βούλευμ᾽ 71 Οἷ, 1229. μῶν τι βουλεύει νέον; δια δ84. 
βούλευμ᾽ ἀπ᾽ ᾿Δργείων) 80 ΑΔ]. 138. λόγος ἐκ πρλνο ὺ κακόϑρους. 
ἔχεις] «“Ἴ λοιι πποιυοεί". ΟΥ “λοι ῥϑαγ δι", ὧι. φέρεις, ὙὙΠ101} γϑϑα!ηρ' 

15. ΤΠ 6 ἀπ ΕΓ ΥΒῈΣ. οὐ Αὐτ ΟΣ ΓΥ 5 9.18: 
561. φροῦδοι] ὅς. εὐσί. Α Θοπηηοη 6111056 (42ὅ.), 1. ὁ. πρὸ ὁδοῦ εἰσι, 

πιο αν ον ἐποῖν τσαν, αγὸ οὔ". 
στόλῳ] “"Εφιΐρηιοηί". ΟἿ, 210. δ47.: .- 
ὅ02. Φοῖνιξ Ἐ'. Κ. 1,. οοΥγ. Ὠ΄πᾶ, οίο6. Φοίνιξ Α. 1,. ργ. Τ. ΑΙά, Τυχη. 

Βυ. «Ἀοοοχᾶϊηρ' ἰο Ῥυϊδοίδη ὁ. 758 Ῥ. {π6 οογγϑοῦ τὐαν μιμς 15 Φοῖνιξ, 
{πῸ0 1αϑύ 5011}}16 Ῥοΐηρ βμουῦ (Ὁ). ΟΥ. Βοίΐββοῃ. δὰ ῬΏΙΟΒΙΥ. Ρ. 218. 

9. δά, ΑΙά, Ταχη. Βιυ, Ηθτηι. βόμη, ο, Δ, Β. Β΄. Κι 1, ἐκ γοη. Πιπά. 
γυυμᾶ. Ηδτί. Βρὶς. Οἐ, δθδ. 

οἵ' τὲ Θησέως κόροι] Λοδιιδβ ἃπᾷ Πριπόρποοηι. ΟἿ, ᾿πν. Ηρα. 125, τὼ 
Θησείδα δ᾽ ὄξω ᾿4ϑηνῶν. Ττο. 81. “ϑηναίων τε Θησεῖδαι πρόμοι. 656 ὕννο 
ΠΘγο65 οἵ Αὐίοα, ἃ5 ὅΠ6 ὅ9 80]. γοπιπηᾶβ 5, 40 ποῦ ἤρταγθ ἴῃ {πΠ6 ΠΙαᾶ. Αοοογᾶ- 
ἴηρ ἴο ἩΟΙΙΘΥ Μοηθδῦμθιβ. γνῶ 0Π6 Ἰοαᾶθυ οὐ ὑπ6 ΑὐΠπθηΐδηβ. ΤῸ 15. ῬΓΟΡΔΌ]8 

ὁ." 
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ΝΕ. ὡς ἐκ βίας ᾿" ἄξοντες ἢ λόγοις πάλιν; 

ΕΜ. οὐκ οἶδ᾽" ἀκούσας δ᾽ ἄγγελος πάρειμί σοι. 
ΝΕ. ἢ ταῦτα δὴ Φοῖνιξ τε χοὶ ξυνναυβάται “" δθῦ 

οὕτω καϑ'᾽ ὁρμὴν δοῶσιν ᾿Δτρειδῶν χάριν ; 
ΕΜ. ὡς ταῦτ᾽ ἐπίστω δρώμεν᾽. οὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. 
ΝΕ. πῶς οὖν Ὀδυσσεὺς πρὸς τάδ᾽ οὐκ αὐτάγγελος 

πλεῖν ἦν ἕτοιμος; ἢ φόβος τις εἶργέ νιν; 
ΕΜ. κεῖνός γ᾽ ἐπ᾽ ἄλλον ἄνδρ᾽ ὁ Τυδέως τε παῖς 570 

Ὁπουθίουθ ὑπῶΐ ΟΡ ΟΟΙΘ5. θυ 6 [Ὁ]]ονν5 {Ππ6 ἀοοοππηῦ οὗ ὕΠ6 γοιὸ ροοῦβ, ἡ ΠΟΙ 
ἸιΘ οὔϊθῃ [Ὁ]]ονν 5. θἴβθνν μου. ὅθ Αὐμϑη, ὙΠ]. ρ. 211 Εὸ. Τ,09Ρ. δα ΔΛ]. 10. ΤΊ 
ἔννο 50η5 οἵ ΤΠ Θϑθιθ νοῦ ἰπἰγοσποθ θγ Ατούίηιιβ οὗ Μι]θίτιβ, δπ ΔΙ Θηΐδη 
ΘΟΪΟΠΥ, ἴῃ Πἰ5 ᾿Ιλίον πέρσις (5. νγ8 θα ἔτοπὶ ῬΥΟΟ] 5. ΟἸι Θσθοιμ.); ΠΌΤ 
νγπΘηο0. ον ηθ 14. ὑπ1η]ςτα ὑπΠὰῦ οἷ ροθῦ, τπιηάον ὅπ6 ᾿ηἤποηοθ οὗ ἃ ρα τοῦϊο 
ἔφ 6] 1ηρ", ννὰβ 164. ο ῬΟΥΤΟΥ {Ππ6 τηϑηθίοη οἵ ὑπθιη. 

563. ὡς ... ἄξοντες) “σία ἐλ ἱπέθηεϊοη οΥΓ᾽ οαννγηρ πιὸ οὐἢ ὕν {ογ66. 

ΤΠ6. ὀοιπιηδ, «ἴοι ἄξοντες ἰ5. ΥἱριΠγ οἰ 68. 
λόγοις] δόλοις Ναποῖς, 9011. 88, ῬΘΥΠΔΡ5. τἱριγ. Βαΐ οἵ, 598. 680. 

ΤΥυδη5]αίθ: δ ρογϑιαδίοτι. 
δ0ὅ. ἦ ταῦτα δὴ ...:] Φιι. ἦ ταῦτα γὰρ ...; Βα οὗ, ΕἸ, 808. 
Φοῖνιξ Β. ἈΚ. 1,.. Φοίνιξ Α. 1. ΑΙ4. οἷα. ΟἿ οπ 562. 
ξυνναυβάται] 50 συνναύτης Α1]. 902. 
5606. οὕτω καϑ'' ὁρμήν] “718 ἱηιροέμοιιϑίψ, Λαρέϊ". Δηΐ. 188. μαινο- 

μἱένᾳ ξὺν ὁρμᾷ. ὅὃο κατὰ τάχος, κράτος, ἰσχὺν, οἷο. 
᾿καϑ' ὁρμήν] καϑ' ἡμῶν 601). Νϑποῖς, 
Β6 5: ΟΥ̓ 1206. κἀμὲ. . τόδ᾽ ὄψει δρῶντα κοὺ μέλλοντ᾽ ἔτι. Απῦ. 939. 

ἄγομαι δὴ, κούκ ἔτι μέλλω. ΤΥ τὸς: ὗα:. Ὁ. 1014. “Οὐοπβίταο ἐπίστω ταῦτα 
ὡς δρώμενα. ΟΥ̓. 208. ὡς μηδὲν εἰδοτ᾽ ἴσϑι μ᾽ ὧν ἀνιστορεῖς. 415. ὡς 

ιηκέτ ὄντα κεῖνον ἐν φάει νόει. ΑἹ. 281. ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τῶνδ᾽ ἐπί- 
στασϑαί σὲ χρή. ἘΠ. 882. ἀλλ᾽ ἐκεῖνον ὡς παρόντα νῶ (ἰἷ. 6. νόει), (ΒΕ. 
1ὲ, 9ὅδ. Ἡρτοά. 1. 91. ἐπιστάσϑω Κῦρος ὡς ὕστερον τοῖσι ἔτεσι τούτοισι, 
ἁλοὺς τῆς πεπρωμένης. Τη6 βϑρδιδύϊοη ἴῃ ὑπ|5 ρϑβδβϑαρθ οὗ ὡς «πᾷ δρώ- 

ὠξνα 5. πητιδιια}, Οἱ. ὡς δρώμεν᾽ ἴσϑι ταῦτα, κοὺ ... Οὐ ταῦτ᾽ ἐξεπί- 
στω δρώμεν᾽, οὐ ... Οὐ ὡς δρώμεν᾽ αὔτ᾽ ἐπίστασ᾽ 

508. πρὸς ταδ᾽] “Κον» {Πιῖ5 ριι»γροδ86. 
αὐτάγγελος] Τι1}. “απποιποΐηρ ἤΐηιδοι Ὁ γοδάν, οοιηΐηρ' βου οὐ μῖ5. οὐ 

ΘΟΟΘΟΙΩ͂, νοὶ πη θουηρ,. 
569. ἕτοιμος νιυΐρο. ἑτοῖμος ΤΠΙΘπ αν. ΒΟΥρΡΚΚ. 
ἢ Α. Β. Κ΄ 1. Τι ΑΙ4. Τασπ. ἀπά 411 1αΐθ θά. ἢ Βυ. ἐβοῖγ. ΨΥ ΜΟΙ 

15. που θα] ν τἱρΐ. 
εἶργε] εἶργε 1. 

ὅτ0. κεῖνός γ᾽] κεῖνός τ΄ Βοπρά. (βἴποο βού] ΤΠ γ5565 πα ΠΙοπιθᾶθ τὸ 
λοϊποά 8.5. ΘΟ ΒΏΪΟ.).5), 601], ὅ02. δ66, Βα οἵ, 416 ἢ, δὅ92, ῬουαΡ5 ΗΝ, 
μετ᾽ ἄλλον (848), θα οὗ, 424. κεῖνός γε πράσσει νῦν κακῶς. πᾷ 591. 

τοῦτον ἄνδρε τὠδ᾽ ... πλέουσιν. Ἐασὶρί 65 τπδᾶο ἸΤϊοιπθάο ἀπῇ ἘΣ ἈΘΎΡΝ 
βού οἂδὐ ἴο ὈΥΪΏρ' μοι ῬμηΠοοοίοα ἴο Του, ΤΙ Θ ΘΟ 65. ἴῃ [ἰδ ΙΘ550 0 ΠΙΔΩ͂ τηθη- 
{ἰοηθα οὐἱν ΠΙομηθα6. 

ἄλλον ἄνδρ᾽] ῬμΙΠοοίοίοβ, ὡ5. ΔρΡΡΘδΥ5. ἔτοπι ψν πδι [Ό]ΟΥν 5 (89 ---4.)." 
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ἔστελλον; ἡνίκ᾽ ἐξανηγόμην ἐγώ. 

ΝΕ. πρὸς ποῖον αὖ τόνδ᾽ αὐτὸς οὑὐδυσσεὺς ἔπλει; 
ΕΜ. ὴἡν δή τις. ἀλλὰ τόνδε μοι πρῶτον φράσον 

τίς ἐστίν ἃν λέγῃς δὲ μὴ φώνει μέγα. 
ΝΕ. ὅδ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ κλεινός σοι Φιλοκτήτης. ἕένε. δ7ῦ 

ὅ11. ἔστελλον] ἐστέλλοντ᾽ Ἐ΄. “ον βοίζίπῳ οι". Τηβίθαα οὐ {116 πιοῦθ 
τιβιια} τ 4]6 ἐστέλλοντο (400.). ΟΥ̓ 640. τότε στελοῦμεν. Ἡδδγοῖι: στέλ- 
ὙΠΥῊΝ ὁρμᾷ. 

ἐξανηγόμηγ) «γας βοίη δαὶ! ἰο ἀδραγί". ΤΊ τι] ἔοσπι 15. ἀνά- 
γεσϑαι, ὑπὸ ορροδίϊθ οὗ νν]ῖο}} 156 καταγεσϑαι, “10 “οη18 ἰ0 δἤογε, ἰο ἰαπά": 
ῬούΠ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚ5 Ὀοίηρ' ἰακθη ἔγλοπ {Π6 ἈρΡρΘδύδηοθ οὗ {η6 568, ὑν 10 ἢ ὕο 
ἴπο86 γγηοὸ ὈΘΠΟΙα 10 ἕλοι 18 Πα ἈΡΡΘδΥ 5 γαϊθθᾶ, ὙδΙκοῆθα οἷο ὮΙ]. 9ὅπα. 
Ι, 610. ἐξορμίξεται καὶ ἐξανάγεται. Τῖοη. 455. ΧΙ]. 41, φοβηϑεὶς μὴ 
καὶ προπυϑόμενος ἐξαναχϑείη. ὶ 

ἐγὼ Β. Οδμπί. Ἡδθαῦι. Μαβρυ. οἷο, ἔσω ΔΑ. Κα. 1.. Τ΄ ΑΙά. Τππ. 
ὅτ2. ἂν {π6 τη855. Α]4. Τα. Βυ. Ἡδεη. δτιηα, Πατῦ, βομη, ΒΡ. οὖν 

1 1556. ἀἰβα 185. ΡΠ]. Ρ. 12. αὖ Ῥορν. Πῖπᾶ. ϑ γῇ, ΝΔποΙς, ΒΙΡΊΜΗΙΣ. “Οὐ 4530. 
οἴμοι, δύ᾽ αὖ τὠδ᾽ ἐξέδειξας οἴο,. ΒΟΠΠοΙα, οχρΙδίηβ: πρὸς ποῖον ἂν ὄντα 
τόνδε ἔπλει, ἱ. 6. ποῖος ἂν εἴη πρὸς ὃν ἔπλει; Βυΐ {Π|5 νγοι]Ἱᾷ θὲ ἃ ὙΘΥῪ 
ἔογοθα Ὡηα τιητιθτια] ΘΟἢ Βυ Οὗ}. 

τόνδ᾽ οχι. Κ. 
αὐτός] “Πϊηιδοῖ». ΟἿ, 480. ᾧα, οἷος αἰοπθ" (αραυῦ ἔγσοση ὑμ6 γϑϑὺ, 

ΒΟ ΦᾺΣ Ἠανΐαῃρ; γθδᾶβ: πρὸς ποῖον ἂν τόνδ᾽ αὐτ᾽ Ὀδυσσεὺς ἐξέπλει (1). 
ϑογβον: πρὸς ποῖον αὖ τόνδ᾽ οὗτος οὐὑδυσσεὺς ἔπλει, 601]. 606. οὗτος ὁ 

πᾶντ᾽ ἀκούων αἰσχρὰ. Ὀδυσσεύς. θα, πρὸς ποῖον ἄνδρα τῦνδε γ᾽ (οΣ 

τοῦτον) οὑδυσσεὺς ἔπραδι: Οὐ πρὸς ποῖον ἄνδρ᾽ αὖ ...; 
ὁὐδυσσεὺς ΔΑ. Τ΄ι ΑΙ4. Τιση. ὁδυσσεὺς (Θργ. ὃ ἃ τὴ. ρυ. οὐ δη}.) 10. 

ὀδυσσεὺς ἈΠ π|. ἂν ὀδυσσεὺς Ἐ. 
ὅ18. ἠν δή τις ...1 “Ἡγοῖϊ, θοῦ τῦᾶβ α οογίαΐη ρογβοη .... ΤΊ|6 56ῃ- 

ἴθησθ 15. {Ππι5 ἈΡΤΡΕΪν Ῥγόκθη οὔ, ἴῃ ΟΥ̓άΟΥ ἴο ὕπσῃ {π6 σοηνουβαύοη, ἃ5. ἴπ. 

(Ε4, Ο: 886. εἴσ᾽ οὗπέρ εἰσι. τ. ἦν νύν τις. Υα οϊοη πᾷ νῦν οχ- 
Ρ]αϊποᾶ ν δή. 

τόνδε μοι ... φράσον οἷς.] ΟΥ, ὅ44, ῬΙαί. αοΥρ. ὅ08 Β. τέ οὐχὶ καὶ 
ἐμοὶ αὐτὸν ἔφρασας τίς ἐστι; Αὐἱδί, ΤΊ. 00. ἔμ᾽ ἥτις εἴμ᾽ ἤρου; Εδῃ. 920. 

ἴοι “οἵὰ;.Ἐ᾿, 

ὅ14. ἂν λέγης δὲ ...1 ΟΕ, 844, 
ἂν (ἂν 1,.) {π6 1η85. Τι ΑἸᾶ, Τπτη. αν Ηδϑί, γαιν. Βυ. ᾿ἂν ἨδυΩ. 

ἂν ὩὨϊμᾶ, οἰο. Οὐ, οὐ (Εἅ. Ἐ. 281. 749. Ἐπ:. ΒδοοΙ. 848. Αὐῖϑῦ, Τ,υ8. 1057, 
ΑἸΟχὶβ Αὐπθη, 28 Ὁ, 

μὴ φώνει μέγα] “5ρδαΐς ποέ Ἰομια᾽. ῬΙαΐ, Ἐθρ. Υ. 4498. Ῥτοῦ. 8108. 
ἌΤΠΗ...195 5, Α1οὸ..1. 1100Ὁ: ΗΙΡΡ. Ιη8]. 299, ὦ, μὴ μέγα ἐν λέγε. 

δτὅ. Οἵ, ὁδ4. ἦ ταῦτα γὰρ τὰ κλεινὰ τόξ᾿ ἃ νῦν ἔχεις; Ἐ]. 1117. ἢ 
σὸν τὸ κλεινὸν εἶδος Ἠλέκτρας τόδε; 800. 694. Τὺ. 19. Εἰ. ἘΝ. 8. ὁ 
πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους. ΔΑ]. 216, ὁ κλεινὸς ... Αἴας. Ατἱδῦ. ΤῊ. 29. ζ3γά- 
ὕὅων ὁ Ἀλεινός. ΟΔΠΠΠπηδοῖ. Ἐρ. 89. Σόλων ἐκεῖνος (ὃ κλεινὸς ἨπΠη]-ς.). 
γιρ, Ἅπι. 1. 220. “δι. ρί5 Ζύημθαδ, γαγια δίρον «ίλθρα ποίνιϑ᾽. ῬΘΥΠΔΡΒ 
0δ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνός σοι Φιλοκτήτης. ΟἿ. 201. ὅδ᾽ εἴμ᾽ ἐγώ σοι κεῖνος, ὃν 
μλύεις ἴσως ... 

“ ὍωΩ “οὐ ἷν “ΣΝ, δε δι ᾿ ᾿ 

ων, 
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ΕΜ. μή νύν μ᾽ ἔφῃ τὰ πλείον᾽. ἀλλ᾽ ὅσον τάχος᾽ 
ἔκπλει σεαυτὸν ξυλλαβὼν ἐκ τῆσδε γῆς. 

ΦΙ. τί φησιν, ὦ παῖ; τί μὲ κατὰ σκότον ποτὲ 

διεμπολᾷ λόγοισι πρός σ᾽ ὁ ναυβάτης ; 
ΝΕ. οὐκ οἶδά πω τί φησι δεῖ δ᾽ αὐτὸν λέγειν 580 

ἐς φῶς ὃ λέξει πρὸς σὲ κἀμὲ τούσδε τε. 
ΕΜ. ὦ σπέρμ᾽ ᾿Αχιλλέως. μή μὲ διαβάλῃς στρατῷ 

λέγονθ᾽ ἃ μὴ δεῖ πόλλ᾽ ἐγὼ κείνων ὕπο 

ὅτ6. μὴ νῦν ἴπ6 πι585. Α14. Τνη. Νϑιιοῖς. βεγί, μή νυν ΒΥ. οἷο. 
εὗ οτ. Εἰ, Ῥρυπδρδ τἱρθ]γΥ. 
ἔρῃ. Δ. Β. Κ΄ 1,: ΑΙά. Ταγτῃ. ἔρου Τ'. 
τὰ πλείον᾽) “Γιρίλον". Οἵ, (Βα. Ο. 86. πρίν νυν τὰ πλείον᾽ ἱστορεῖν 

εἴθ. ἼἼυδοι. 131. σιγᾶν ἂν ἁρμύξοι σε τὸν πλείω λόγον. Ἐπτ. Μαοᾶ, 598. 
ὡς οὐ κπρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα. Ζβοι. ΑὉ. ὅ81]. καὶ νῦν τὰ 
μᾶάσσω μὲν τί δεῖ σέ μοι λέγειν; 

ὅ11. σεαυτόν) σεαυτῷ Ε΄. Ηδ!. τὰ σαυτοῦ οοπ]. ΠΙπ4. 601]. 64. 
σεαυτὸν ξυλλαβών] “ Τακίηρ ψοιγδοι 07. Τὰ Τιαίΐη, Οοννῖρε {6 ᾿ἷπο οίο. 

Οἱ Αὐἱβῦ. ΡῚ. 1019. νῦν δ᾽ ἄπιϑι χαίρων συλλαβὼν τὴν μείρακα. (ΒΕ. ΚΝ. 
1290. ὡς ἐκ χϑονὸς ῥίψων ἕαυτόν. ΤΙῃ ῬΙδαίι5 “ΜΌγα5 πιὸ αὐνίριιϊ ἀέφιιο 
οἰπιισὶ», “72 οογγὶριϊξ 86 γορθηΐθ αΐψι αὖίϊέ. ὅπινθη. ὙΙ. 145. “Οὐοἰρα δαν- 
οἵημίας, αϊοοὶ ἰἰφϑογίμα, οὲ οαϊ᾽. 

ὅ18. τί με] τέ “δὲ ϑαγί. (φιϊάᾷ ἑαπάσηι ἴθ οὔϑοιγο υϑνϑὶς ἐϊδὶ υδηπαϊὲ 3) 
ποτέ] λέγειν Ἐ, ΤΎοπι ν. ὅδ80. : 
ὅ19. διεμπολᾷ) “ϑει15, δείγαμϑ᾽, 110. “πιαῖτος ἱγαίῆε οΓ". ὅ.μο1: λάϑρα 

ἀπάτας ΟἿ. ΤῸ. 611. ὠϑούμεϑ᾽ ἔξω καὶ διεμπολώμεϑα οἷο. Βεοῖον 9718. 
πέπραμαι. ΔΛπί. 1086. ἐξημπόλημαι. 1068. Αὐἱδὲ. Ῥαο. 688. τὸν τρόπον 
πωλούμενος τὸν αὐτὸν οὐκ ἐμάνθανεν. ΑοΠ. 8714. ΟἿ, οα ΔΑ]. 9178. ὅο 
Ὁθονο δῦ. λόγοισιν ἐκκλέψει. 

ὅ80. “1 ο ποὲ γοὲ μηαεγϑέαπα τυπαὲ ἢ πιθαηβ". Αὐἱδῦ. Δοῖ, 580. τί δ᾽ 
εἶπας ...; 41. οὐκ οἶδα πω. 

ὅ81. εἰς νυϊρ. ἐς Βι. Ὀ1μᾶ. οἷο. 
ἐς φῶς] “δείογ6 ἰλ6 [ἰὴϊ, ορεπῖγ". (Εά. Κι. 1229. τὰ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἐς τὸ φῶς 

φανεῖ κακά. ἘΠ. 989. ἀναπτύξαι πρὸς φώς. Ηοτοᾶ. 11. 182. ἐκφέρειν ἐς 
τὸ φῶς. 8. ΜαιΠ. Εν. Χ. 217. ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί. 

ὅ82. ᾿Δχιλλέως ἃ {γϊ5}114.}}16, ἃ5 ἴῃ Εμ6β5. 601. 
μή μὲ διαβάλης στρατῷ] “2. ποί σαϊινγηγιέαί 6 πι6 (απ 80 γϑηκθγ" ηιθ ἠαί6- 

ει) ἰοὸ ἐλ6 αγὐηιμψ". Οδιηθῦ: “ΔῈ ηὸ γδάζας ἱηυΐδιιθι Οαἰγωσογιη δαογοϊίι᾽. 

γαιν: πη 6 οὐϊΐο δαθνοΐίις οὐ)ίοϊας ". ΟἿ. Ἐπτ:. δο, 868. χαιοῖς εἰ δια- 
βληϑήσομαι. ον. 422. κἀγὼ πολίταις μὴ διαβληϑήσομαι. Ἡδτοί. 1. 118. 
ϑυγατρὶ τῇ ἐμῇ διαβεβλημένος. ἌΝ 6556]. δα Ἠογοά, ΥἹ. 064. ῬΗϊπρὶς δὰ 
ΕΟ. 800: 

διαβάλῃς Δ. Β. Κ. ΑΙ4. Βνε. εἰς, διαβαλλῃς Τ,. Τιι, διάβαλλε (διρι: 
2λη8). 1. πρὶ αήδῦο,, ΟἿ ὅπ ὉΤ70; 

683. πολλὰ ... χρηστά ϑ᾽} 1. ᾳ. πολλὰ καὶ χρηστὰ, πιαημ φοοΐ οἤῇῆοοε. 
Οἵ, 5... ϑϑρί, 888, πολλὰ... δυστυχῆ τε πράσσει. Ἐπτ. Απᾶν. 98. πολλὰ 
καὶ κακά. Αὐἱδί. ΤΙ, 801, τοὺς ϑεοὺς [ εὔχεσϑε πάσαις πολλὰ δοῦναι 
κάγαϑαά. Ἡροτγοί, 1. 41. ὀφείλεις γὰρ, ἐμεῦ προποιήσαντος χρηστὰ ἐς σὲ, 
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δρῶν ἀντιπάσχω χρηστά ϑ᾽᾿, οἱ᾽ ἀνὴρ πένης. 
ΝΕ. ἐγώ εἰμ᾽ ᾿Δτρεέίδαις δυσμενής οὗτος δέ μοι Ἢ 2. 588 

φίλος μέγιστος. οὕνεκ᾽ ᾿Δτρείδας στυγεῖ. : 

δεῖ δή σ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐλϑόντα προσφιλῆ ᾿ς λόγον 

χρηστοῖσί μὲ ἀμείβεσθαι. ΤΥ͂. 107. πολλά τε γὰρ καὶ κακὰ πάσχειν ὑπ᾽ 
αὐτοῦ. ᾿ 

πόλλ᾽ ἐγὼ κείνων ΤΣ ...] πόλλ᾽ ἐγὼ κακείνων ὕπο Ῥ. ΔΥΙΕΠποΘ 
ΒΌΡΡ 65 ΘΟμ]ΘΟίπιΓο8: πολλά γ, εὖ κείνων ὕπο. δε τρις 8150 οογγθοῦ 
πόλλα γ᾽ ἐκ κείνων ἐγώ (ὑπὸ Ῥεϊηρ' ἃ 8]. ὁπ. ἐκ). ΟἿ, 612. ὅστις γὰρ εὖ 
δρᾶν εὖ παϑὼν ἐπίσταται. Τὴ 5688 15: “πιῆ αὐ ἐπ αἀυαπίαρες 1 γὸ- 
ὁδῖυθ ἤγοηι ἔλθηι, πὶ τδέμυη {Ὁ} πὴ δουυΐοοα (δρῶν) ἂς ἃ ροοῦ πιαηῦ. ὥδβοὶ: 
ὑπ᾽ ἐκείνων εὐεργετούμενος ἀντευεργετῶ αὐτοὺς, ὡς δύναται πένης εὐερ- 
γετεῖν, δηλονότι ὑπηρετῶν. Υ͂ΙΟ 56θπὴ5 ἴο πᾶν γοϑᾶ βοπιθυν μαὺ αἰ ΠΘυθΟ]Υ, 

κείνων Α. Β. Κ. 1.. Α14. Ταγη. ᾿κείνων Τ. κείνοιν Ε. 
ὅ84. δρῶν ἀντιπάσχω ...] Φι. ἀντ᾽ εὖ παϑὼν δρῶ ... ΟἿ, ὅ0.01: ὑπ᾽ 

ἐχείνων εὐεργετούμενος ἀντευεργετῶ αὐτούς. 
χρηστά γ᾽ ὑπ τη85. ΑΙ4. Ταγη. Βυ. χρηστά ὃ'᾽ Τοῦτ. Πἰπᾶ. Βευρῖς, Νϑποῖς. 

βογῇ. χρήσϑ'᾽, ὁποῖ᾽ ... οοπ]. ΒαΓΡ65. Πϊηνγοοᾶ. Τυδηβαίθ: πόλλ᾽ ... χρηστά 
8, “απ αἀυαηίαροδ, πιαηῃ ηοοὰ οἤήοες’᾽. Τηθίθδα οἵ [πΠ6 τποτο π888] 
πολλὰ καὶ χρηστά. ὅ0 Ζ8ο:ι. δορί. 338, πολλὰ ... δυστυχῆ τε πράσσει. 
φᾳ. πόλλ᾽. .. καγαϑ᾽. ὙΜΈΪΟΙΝ 15 ἃ δοΙμιηοι ΡὮ ΓΔ Β6. 

οἷ᾽ ἀνὴρ πένης] “ΔῸΥ ὦ }20} γιατ. Οἵ. (εα. ἘΠ. 168. ἄξιος γὰρ οἵ 
ἀνὴρ 1 δοῦλος φέρειν ἦν οἷο. Τῦ!. οἷ᾽ ἀνὴρ ἀρχηγέτης. 1118. ῬΙι. 298, οἷα 
χείματι. Ἐπιν, Οὐ. 82. οἷα δὴ γυνή. Ηθγοί. 1Π. 68. οἷα ἀνὴρ ἀγαϑός. 
ΤΟ 56Π0]. οΘοπμηθοῦβ {15 ψἱδἢ δρῶν, ποὺ ν]} ἀντιπάσχω, 5ἴποθ Π6 βχρ]αΐηβϑ: 
ὡς δύναται πένης εὐεργετεῖν. Απᾷ, 1 ὑμίπκ, ΤΡ ΒΥ. 

δ8ῦ. ἐγώ εἰμ᾽ Α( Τῷ Ῥν. ΑἸΑ. ἐγὼ εἶμ᾽ ἘΓῚ ἐγὼ μ΄ .Β: ἘᾺ, ΤΊ Το, 
ἐγὼ ᾿μ᾽ Τι. ΘοΥΥ. ἐγὼ μὲν Ἐς ἐγώμ᾽ (5 ἐγῶδα, ἐγῷμαι) οοπ]. πα, ΤῊ 

ΟὨΪΥ ΟΥ̓ΠΘΥ͂ ἰηβίδῃοθ οἔ {115 ΤΘΙΠΠΔ 16 οΥαβὶ5 ὑπαῦ 1 πον οὗ οσουγ5 ἴῃ 
Αὐἱϑὺ, 8βρ. 1224. ἐγὼ (τάχ ὅ) εἴσομαι. Ῥουμδρ5 γγ68 5μουῦ]ᾶ τοϑᾶ ἔγωγ᾽ Ξ 
(εἰμὶ παν ΤΏΡ ογθρί ἴῃ ἔγου {Π6 1 ον ἰδ 01). Οὐ ἐγώ τ᾽. . οὗτός τὲ μοι 
βίο. Οὐ ἐγὼ μὲν αὐτοῖς (οΥ ἔγωγε κείνοις) δυσμενὴς (δου εἰμ᾽ δυᾶ 
᾿“τρείδαις ᾿ανίηρ ΡΘΥμδΡ5. οὐδρῦ ἴῃ ἔγῸΠ] ΤΆ ΘΥ ρυθἰ Δ ] 015). ΤῸ 566}15 ἴπη- 
ῬΥΟΡΔΌΙΘ {πῶῦ ϑορΠοο]65. ννοῦ]α Ραϊ τρείδαις μα ᾿“τρείδας 50. ο]088 ἰο- 
ϑοῦΠοΥ. Νδῦοῖς 8150 ῬΙΌΡοβο5 ἔγωγ᾽. Α Βοπιθν δῦ 5.118} ΟΥ̓αδ15. γγ μπᾶ 
ἴῃ ἐπεὶ οὐ, ἐγὼ οὐ (ἴα. Τ2 552.); 610. 

ὅ80. φίλος μέγιστος ΟΡ 1591: φίλον τ . μέγιστον. ΣΟΥ ΕἼ 
2608. ξένος παλαιός. Αὐῖδῦ. ΔΟΙ. 109. σὺ μὲν ὐτυδῶν εἶ μέγας. ““Ῥϊοά, 
5ῖο, ΧΙΧ. 48. προσεποιεῖτο τιμᾶν ἐν τοῖς μεγίστοις τῶν φίλων᾽". (ϑ611.) 

οὔνεκ᾽] “δΒεοαιδο᾽. (Βᾶ. Ο. 738. 1290, 
ὅ81. δεῖ δή σ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐλϑόντα ...] τ. δεῖ δῆτ᾽ ἐμοί σ᾽ ἐλϑόντα ... 

Οὐ δεῖ νυν ἐμοί σ᾽... Ττδηβ]αῖα ἔμοιγε “10 ηι6 αἱ ἰδαδ:", ἃ5 Ὀθίηρ' ἃ ὁοια- 
ἽἸΏΟΠ ΘΗΘΙΙΥ οὗ [πΠ6 Αἰττᾶςο, δηα Ὁπουθίουθ ἴο θ)Ὸ ἰγαδβίϑα. 

ἐλθόντα (ἐλϑόντα, τ ἍΜ ἘΠ...) ἐὰν 1) ΑΨ. ΚΡ ΤΡ ΙΣ 

18: ΤῊ ΡΏ, ΟΥ̓ Σ: ἐὐθόν τη προσφιλεῖ λόγῳ ... Ηφ]. ἐλϑόντα προσφιλῆ, 

λόγον ... ϑίορῃ, Μαβρν, Βτ. Ηθυτη. ὅθμη. Βόγας ἐλθόντα προσφιλῆ λόγων... 

Βετρ. Πϊπᾷ. Υπμᾷ. Ἠάγῦ. Νοῖς, Μάβργανο: “ορογέεί ἐο, ψμαπαοφμϊάθηι ηεὶ ΚῊΣ 

εἰΐοςιις υϑηϊοίϊ, σον ηιοπθηι τινι ἐοἰαγ 6). Ῥ να ρ5 ἐλϑόντα προσφιλῆ τιΔ. Ἰαθϑῃ 

«μαυΐηφ ϑοοοηιο ἔγϊοηα!, (οἵ, ὁ (4. ΠΝ. 1438.).. κα, ἐλϑόντα προσφιλῆ ᾿ς 
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κρύψαι πρὸς ἡμᾶς μηδὲν ὧν ἀκήκοας. 
ΕΜ. ὅρα τί ποιεῖς, παῖ. ΝΕ. σχοπῶ κἀγὼ πάλαι. 

ΕΜ. σὲ ϑήσομαι τῶνδ᾽ αἴτιον. ΝΕ. ποιοῦ λέγων. 590 

ΕΜ. λέγω. ᾽πὶ τοῦτον ἄνδρε τώδ᾽ ὥπερ κλύεις. 

ε΄ ὁ Τυδέως παῖς ἢ τ᾽ Ὀδυσσέως βία, 

διώμοτοι πλέουσιν ἦ μὴν ἢ λόγῳ 
᾿ 9 ’ 7, 

{ πείσαντες ἄξειν, ἢ πρὸς ἰσχύος κράτος. 

λόγον, ᾿ .. 6. “λαυΐηῃ Δομὶ6 0 ἃ ϊοηαϊν οοπυεγϑαίϊοη, τοῖλ μι6 5). Οὐ ἐλ- 

ϑόντα ας φίλον λόγον. Οὐ ἐλϑόντα πρὸς φέλους λόγους, οὐ ἐλϑόντα 

πρὸς λόγον φίλως. (ΟΥ̓ (μά. Ο. 1164. σοὶ φασὶν αὐτὸν ἐς λόγους ἐλϑεῖν 

μόνον ] αἰτεῖν.) Οὐ δεῖ δή σ᾽ ἐμοὶ νέμοντα προςφιλῆ λόγον ... Οἷ Ἐ]. 672. 
προσφιλεῖς λέξεις λόγους. 

588. κρύψαι πρὸς ἡμᾶς] ΤῇΠδ ΤΠΟΥ̓Θ 5118] ΡΡΑΒΘ νοῦ] Ρ6 κρύψαι 
ἡμᾶς (οἴ. 916. οὐδέν σε χρύψω). Οα. κρύψαι παρ᾽ ἡμῖν, 85 ἴῃ 718. κοὺ 
δυνήσομαι | κακὸν κρύψαι παρ᾽ ὑμῖν. 

μηδέν᾽ νυῖρ. 1 τοδᾶ μηδὲν, 8ἃ5 Τιϊηνγοοα 4180 ΡΙΌροβθθβ. ΟἿ οἱ ὅϑδ7. 
Μηδὲν νὰ οπαηροᾶ, 1 βυαβροοῦ, ἰηΐο μηδέν᾽, ἴο ἀργθα νἱἢ {Ππ6 οογγαρί 
γϑϑαϊηρ; προσφιλῆ λόγον. 

ὅ89. ὅρα τί ποιεῖς ...:}] “866 ο { (ἑαΐπα οαν 6) τοπαί ψοῖι αὔὸ αδοιιί᾽. 
Βιυιγρθ5. ΘΟΙΡΑ 65. «508. Ῥίοση. 1088. ὅρα, νυν ... ὮὮπται πάλαι. ῬΙαί. 
Ἐπιπνᾶ. Ρ. 288 Β. Σκόπει ... Ἔσκεμμαι, ἣν δ᾽ ἐγώ. “Α πἰπὺ ἴο Νοορίο- 
Ἰϑηλιβ ποῦ [0 ἰοΥρθὺ Π15 ῬΑ. ΤῊΘ ΥΘΡΙΥ σκοπῶ κἀγὼ πάλαι 5]ονγ5 ἐπα 
ΗΘ ΓΘΙΩΘΙΙ ΘΙ 5 5 Ῥυόμθα το {Π|γ5565᾽᾽. (ϑολη.) 

κάγω] γὰρ Κ. 
590. σὲ ϑήσομαι τῶνδ᾽ αἴτιον 7] βμαϊ μοϊά (ἐοηϑί6}) 1 ψθιι ΕΓ ἢ 

νον {πῖ5᾽. 6801: αἴτιον σὲ ποιήσω τῶν πραττομένων. 
ποιοῦ λέγων] ποιοῦ, λέγων ϑίθρῃ. πείϑου (οὐ πιϑοῦ) λέγειν ἘΘΙ5Κθ. 

2ο 50, οπῖψ δρεαΐ". Ταῦ, “Λοίά ηι6 80, ϑρδαβίπῷ". Θομηρια: “ἰοψμογα πιοαᾶο. 
φα. ϑοῦ νυν λέγων, οὐ ποίων; λέγε. Βιυὺ ποιεῖσϑαι ἃ τίϑεσϑ'αι ἃγ6 
οΟμϑύθ Ο]Υ 864 ἴῃ {Π6 86 56η86, Υ. Δηΐ, 188. ΞΌΡΡΙΥ μὲ αἴτιον. Οἷ 
Απέ. 1061. κένει, μόνον δὲ (δὴ ἢ) μὴ ᾽πὶ κέρδεσιν λέγων. 

591. λέγω. ᾽πὶ τοῦτον ϑίερῃ. λέγω ᾽πὶ τοῦτον εα4. νοεῖ. ΤΠΘ ἀρμ- 
τοβῖ5. ΔΙΌΣ ἃ 5600, ἃ5 ἴῃ ΝῸΡ. 1868. ἐγὼ φράσω. '΄πειδὴ γὰρ εἴα. 

᾿πὶ τοῦτον] “ΑἸ εν (0 [εοίο}) λὼ γιᾶπ᾽. ΟΥ̓, 578. 
ὥπερ Α. Β. 1,. Α14. Τατῃ. ὥσπερ Κ. ΒΕ. Τ. Τύχη. τπᾶγρ᾿, ΒΥ. 
ὅ92. Ἡθυνογᾶθη (Εχοτνο. Οὐδ. Ρ. 122.) βαιβρθοῦβ {1:18 1ἴπθ, δὐτον ἄνδρε 

τὠώδ᾽ ὥπερ κλύεις. ΤΠΘ τηογοπδηΐ, Π6 ΟΌΒουνοθ, δᾶ ἐΡΕ τος ΟΡΘΏΪΥ τη6η- 
ἀϊοπθα {πὸ πϑηη65 οὗ θοίῃ {Π|656 Ἰπιννς χηλῖο Ῥοΐογθ Ῥοῦῃ ῬΏ1]. πα Νϑορίύ. 

ὁ Τυδέως παὶς 8᾽ Βεποᾶ, ΟἿ, οα 570. 

ὅ98. “διώμοτοι] “Βοισιά ὃψ ζ οαήλι᾽. 
μὴν Δ. Κ, Τί, Το ΑΙ. ἢ μὴν θ᾿» ΤῊΙΒ ἀρρομπᾶβ ἌΡΟῚ διώμοτοι. ΜΕΥ 

Ὅν. 9ῦ0. 1187. 2561. ϑερι. 681. ὄμνυσι δ᾽ . ἦ μὴν λαπάξειν ἄστυ Καὸ- 

μείων. ΤΠ, ΥΙ. 12. ΡΙ]αΐ, ῬΑ, Ρ. 94. τ Ιοπΐὶο τυυϊίουβ ἡ μέν. 
ἤ μὴν ἢ λόγῳ] ἡ μήν νιν λόγῳ ΕΊΠΙΒΙ, δα Μαά. 1211. δᾶ ἴῃ Εα, ον. 

ΧΧΧΥΙ͂Ι. 79. Ν'ῆε πϊρμῦ 8180 οουγθοῦ ἦ μήν σφ᾽ ἢ λόγῳ... Οὐ ἦ μὴν ἢ 
λόγῳ | πείσαντες ἄξειν σφ᾽. 

ῦ94. πείσαντες ΔΛ. ὦ. Τ,, Τ', ΑἸ]. Ταχη, Ἡλι. Ὠ1ηα. νΥυμᾶ. οἷο. πεί- 

σαντέ γ᾽ Β. Βε. Ἠανς. πείσαντ᾽ ἀπάξειν (941) Βιινρ. αὶ οἵ, ὅ68. 613. 
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καὶ ταῦτ᾽ ᾿Δ4χαιοὶ πάντες ἤκουον σαφῶς οὐ 885 
Ὀδυσσέως λέγοντος᾽ οὗτος γὰρ πλέον 

τὸ ϑάρσος εἶχε ϑάτέρου δράσειν τάδε. 
ΝΕ. τίνος δ᾽ ᾿Δτρεῖδαι τοῦδ᾽ ἄγαν οὕτω χρόνῳ 

τοσῷδ᾽ ἐπεστρέφοντο πράγματος χάριν, 
ὅν γ᾽ εἶχον ἤδη χρόνιον ἐκβεβληκότες: θ00 
τίς ὁ πόϑος αὐτοὺς ἵκετ᾽, ἢ ϑεῶν βία 
καὶ νέμεσις. οἵπερ ἔργ᾽ ἀμύνουσιν κακά; 

941. εἰς, Νον νου πείσαντε ἄρυϑθθ νῖ} διώμοτοι. Οὗ Ἡοτοᾶ. Ι΄. 181. 
μισϑῶ δὲ τοῦτον πείσαντες ἦγον οἴα. 

πρὸς ἰσχύος χράτος] “δ ἤονοθ οὔ νιϊρλέ᾽. ΟἿ. Αέβοιι. Ῥτόχῃ, 320. ὡς 
οὐ κατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ καρτερὸν | χθείη, δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερέχοντας 
μπρατεῖν. ἴἅπιν. Μὰ, ὅ88. μὴ πρὸς ἰσχύος χάριν (κράτος, ἃ5. Πογ6 ὃ). βρ!ι. 
Δηΐ, 908. τίνος ψόμου, Ἂ πρὸς χάριν λέγω; Ηοτοά. 1. τό. κατὰ τὸ ἰσχυ- 
ρόν. ΙΥ. 201. ὡς κατὰ μὲν τὸ ἰσχυρὸν οὐκ αἱρετοὶ εἶεν. 80 πρὸς βίαν, 
ὀργὴν, εὐσέβειαν (ΕἸ. 4064,), οἵα. 

δ90. πλέον ... ϑατέρου] 1. 6. πλέον ἢ ὁ ἕτερος. Οἷ. οη 088. 
ῦ97. τὸ ἘΣ εἶχε... δράσειν] 1. 6. ἐθάρσει ... δράσειν. ΟἿ, ΕἸ. 488 ἢ, 

(4. Ο. 41. ὃο ἐλπίδα Ὡῦ ποιήσειν τι. ῸΣ Ειρ, αἰόδοϊο τοῦ, Βσθὲ δοὶ; 
(μα. Ο. 208. 

ϑιάρσος (γρ. ϑρασος) ΗΕ 
ὅ98. Οοηδίσαο: τίνος δὲ πράγματος χάριν ᾿ἀτρεῖδαι χρόνῳ τοσῶδε 

ἄγαν οὕτω ἐπεστρέφοντο τοῦδε ...; “Μὲ τυλονοίονθ᾽ αἰὰ 1λ6 Αἐνϊάω αξίον 
80 ἰοηῷ α {ΐηι6 50 πιμολ φαῦγθ [ον ἐλὶδ πιαη, τυλοηὶ οἰο. Ὁ ΤΠ6 Πυρουθαύοῃ 85 
ἴῃ 6181. (4. Β. 8517 ἢ. Αὐἱβί. Επο]. 106ὅ--Ο. τούτου γέ τοι ... τόλμημα 
τολμῶμεν τοσοῦτον εἵνεκα. Νδποὶς βαβροοῖβ “τρεῖδαι ... τοσῷδ᾽ ἴο 6 8ἃῃ. 
τη ου ροἸ θη, 

ἄγαν οὕτω] (". Ο. 1096. ὧδ᾽... ἄγαν ἘΠ. 884. 
χρόνῳ τοσῷδ᾽] 8601: διὰ τοσούτου χρόνου. ΟἿ, 721, πλήϑει πολλῶν 

μηνῶν. 258ῦ. 
90: ἐπεστρέφοντο] “ΟἈἀαγοά ἤογ, θοσχιη 0 οαγὸ ον", 11. τὰυηθα ἐποιη- 

Β6Ιγθ5. ἴο ΟΥ᾽ ἐονγαγβ, ἴῃ ΟΥ̓ΟΙ ἤὋο ποίϊοθ Οἵ᾽ οαγ8 ἴου. 8680]: φροντίδα 
ἐποιήσαντο. Ἡδδγοῖ: ᾿Επιστρέφομαι. ... φροντίδα ποιοῦμαι. Ἠδθμοθ 
Ζβοι. ΟἸιο, 848. ἐπίστρεπτον αἰῶνα. 

600. ὅν τ᾽ (ὃν οι.) {Π6 π|855. 1, ὃν γ᾽ Ηδδίι. ακ. εὐο. ΟἿ, 068. 
1804. ἀπ οὐ (4. 1. 094, ΕἸ. 1517. Τὰ. 824. “ζλορι ἐΐοψ λαά αἰγοααψ ἰοης 
ἴηοθ οαδί ατυαμ᾽. Χροόνιον ἰδ γϑροαίοα δον. χρόνῳ, Ὀθοδῖιθα οὗ ἴπ6 βθῃ- 
ἴθηοθ ἰη θυ ροβθᾶ, ὃ5 ἴη (4. Ο. 4951---41. 

εἶχον ἐκβεβληκότες) Τῦ 15 ποῦ οἶδθῃ ὑπᾶῦ ἔχειν 15 Ἰοἰηθα ἤο ἃ ρδυίοῖρ]ο 
οὗ {π|ῶ ρυθϑοηῦ οἵ ὅΠπ6 ρου θοῦ, Μαθῃ, 8. ὅὅ9. ἢ. Οὗ, 1990. (Βα. 1, 101, βε- 
βουλευκὼς ἔχει. 

001. τές ὁ πόϑος ...] “Ἡλαξ τοὰς 16 «ἰθδῖγ6 ἐλαί οἰο.3" ΟΥ̓, (ΕΔ, Ο, 20. 
τίς ὃ πολύπονος ἄγει; 

πόϑος αὐτοὺς ἵκετ᾽] Ηοπι. Π. α΄. 2340. ἡ ποτ᾽ ᾿χιλλῆος ποϑὴ ἵξεται 
υἷας ᾿Φχαιῶν. 

βία] φϑόνος Τ,. 5Θ1ΡΥ. (ἴῃ οὰρὶία] Ἰοδίουβ, ΟὨΪΥ ἃ5 ἃ 055. Δρρδυθῃηῇ]ν). 
ὙΥΠΙοΙ, 1 {πῖη]ς, γνοῦ]α 6 ἃ Ῥούϊου τϑϑαϊηρ, 

002. οἴπερ)] ἥπερ Ηδι], 
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ΕΜ. ἐγώ σε τοῦτ᾽, ἴσως γὰρ, οὐκ ἀκήκοας, 

πᾶν ἐκδιδάξω. μάντις ἦν τις εὐγενὴς. 
Πριάμου μὲν υἱὸς. ὄνομα δ᾽ ὠνομάξετο θ0Ὁ 
Ἕλενος. ὃν οὗτος νυκτὸς ἐξελϑὼν μόνος 
ὁ πάντ᾽ ἀκούων αἰσχρὰ καὶ λωβήτ᾽ ἔπη 
δόλιος Ὀδυσσεὺς εἷλε δέσμιόν τ᾿ ἄγων 
ἔδειξ᾽ ᾿4χαιοῖς ἐς μέσον, ϑήραν καλήν᾽ 
ὃς δὴ τά τ᾽ ἄλλ᾽ αὐτοῖσι πάντ᾽ ἐθϑέσπισε 610 

καὶ τἀπὶ Τροία Πέργαμ᾽ ὡς οὐ μή ποτὲ 

ἀμύνουσιν] “Αυδηρο᾽. Εδι {ΠπΠ6 τπαϊ4 416 ἀμύνονται, 85 νὰ Πηᾶ τιμωρεῖν 
αϑθἃ ἔογ τιμωρεῖσϑαι (ΕΔ. ὦ, 107. ΟΥ, οπ Α]. 1087. ᾧα. ἀμύνονται, ΟΥ̓ 
ἀμείβονται, οὐ ἀμύνεται (ἤπερ). Βαὺ οὗ (4. Ο. 1128. εἰδὼς δ᾽ ἀνύνω 
τοῖσδε τοῖς λόγοις τάδε. (6011. 818.) Ηδδγοι: ἀμῦναι. ἐκδικῆσαι. 

6004 ἢ. Οορδανο Νϑορίο]θημτβ᾽ ὑχπθ δοοοπηὺ 1587 ἢ, 
606. ὄνομα δ᾽ ὠνομάξετο Ἕλενος] ““41πὦ ἠδ τσας οαἰϊοα ὃψ παπιθ Π]οΙοπιι5᾽. 

Οὗ. (Βα. Ο. 61. Ἐπ. Ιοπ. 800. ὄνομα δὲ ποῖον αὐτὸν ὀνομάξει πατήρ; 14. 
Ἴωνα δ᾽ αὐτὸν ον ὄνομα κεκλῆσϑαι ϑήσεται καϑ' Ελλαδα. Αὐἱδῦ. Αν. 
814. Σπάρτην ὄνομα καλῶμεν αὐτήν: Χρῃ. (βοοπ. ὙΠ. 8. καλοῦσί μὲ 
τοῦτο τὸ ὄνομα. ᾿μποΐδῃ. ΠΙ. 668. ὀνομάσας μου τοὔνομα. ὃ. ΜΑΙ. ΒνδΏΡ. 
Ι. 21. καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. ὃ. 1.πο. Ενδηρ. ΧΙΧ. 2. ἀνὴρ 
ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος. 7ο56ρῃ. Χ. 11. 4. ἕτερον δὲ παρὰ τοῖς “Ελ- 
λησιν ἐκαλεῖτο ὄνομα. 

000. οὗτος] κα. οἷος, ΟΥ̓ ὀψὲ, οὐ ἄκρας. 
6017. ὁ πάντ᾽ ἀκούων αἰσχρὰ 7 ΒΚό801: ὁ ὑπὸ πάντων ὑβριξόμενος. 

Οἵ, 86. οὺς ἂν τῶν λόγων ἀλγῶ κλύων. 882. τοιαῦτ᾽ ἀκούσας ον παπᾶ. 
1818. ἤκου᾽ ἄριστα. Α]. 1824. ἤκουσεν αἰσχρά. 1820. οὐ γὰρ κλύυοντὲς 

ἐσμὲν αἰσχίστους λόγους ...; Ατὶδῦ, ΝΡ. 1829. χαίρω πόλλ᾽ ἀκούων καὶ 
καχα. ΤΠδϑιη. 388. καὶ πολλὰ καὶ παντοῖ᾽ ἀκουούσας κακα. 467. τοιαῦτ᾽ 
ἀκουούσας κακά. ἘΠ. 1270. ὃν δεῖ πόλλ᾽ ἀκοῦσαι καὶ κακά. Ἐὰν, ΑἸΟ. 
ποῦ. ἀκούσει πολλὰ κοὐ ψευδὴ κακά. ῬΡΙεαι. Ηρ». Μ. 8. ὅδ: ἀκούω κακά. 

λωβήτ᾽] “Ορργοῦδτίοιιδ, ἱηι)μνίοιι, ἱπιϑιϊείη ᾽. ὙΠΘΥΘέοσΘ ἴῃ δ δοῦν 56:86, 
ἃ5 ἴῃ Τυϑοῖ. ὅ88. φόρτον ... λωβητόν. 

608. Ὀδυσσεὺς εἷλὲ] Αοοοτάϊηρ ἰοὸ ΤΥΥΡΗΙοάογι5 46, ΗδΙθμι5 ἀθβοχίθαᾶ 
οἵ 15 οὐῃ δϑοοογχα ἴο ὑπ αὐθοὶς οϑιρ. , 

ἘΚ, Ἡαρπυπ, ῬῬάτη. ὃ. 1]. ΑΜ. 
609. ἐς ὠὡέσον] Φα. ἐν μέσοις, ἃ5 ἴῃ 680, 
610. τά τ᾽ ἄλλα πάντα] Δοοοτάϊηρ' ᾽ο β΄ οΠ πο α., 015. ΔΡΡΙ165. ῬΥΪ ΠΟΙ ρΆΠ]Υ 

ἴο π6 γϑιηονὰϊ οὗ Νϑορύ. ἴγομὶ ὅουτοβ. ΟἿ. οἡ 848 ἴ, 
ἐϑέσπισε Α. Β. Κ΄ 1. ΑΙ4, Ταιη. Βευ. ἐθέσπισεν Τ. Ηδτ, Ὀϊηᾶ. οἷο, 
611. τἀπὶ Τροίᾳ Πέργαμ᾽] ΟἿ 868. 1384. πρὶν ἂν ... τὰ Πέργαμα ... 

πέρσας φανῇς. 841. ' 
Τροίᾳ Δ. ΚΤ, ΑἸΔ, Τα ση, Τροίαν. Β. δὶ. Τὸ ΤΌΤ. ταδτρ. 
ὡς οὐ μή (δή Ἠδ1].) ποτε πέρσοιεν (]. πέρσειεν) [π6 πι55. να]ρ. ὙΥαπ- 

(ον ΤΘΙΌΓΒ ἴο Με. 8. 609. ἀπᾶ ὃ, 617. ῃ. 8. Βαΐύ {πὶ8 15 ποὺ ροοᾶ ΟΥγθοῖι. 

Οὐ μὴ πέρσοιεν γΟ]4 υθ οογγθοῦ, 1, δ5. Βαθιηδηη ΒαΡΡοβθ5. {Ππ6 Οὐ θοΙκ8 
Βα 1 “βογηιοηο γοοίο" οὐ μὴ πέρθετο. Βα ΒΈΟΙ 18. ποῦ ὑπ6 ὁθ886. Βρδαᾶ ὡς 
οὐ μή ποτὲ πέρσειαν, ὃἃ8 Ε]ΙΏΒΙΟΥ 4180 ῬΙόροβθθ (ἃ (ΒΒ. Ο. 1717. αν, 

ΒΩΑΥΎΘΕΒ, ΒΟΡΒΟΟΙΘ5. { 
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πέρσειαν, εἰ μὴ τόνδε πείσαντες λόγῳ 
ἀγάγοιντο νήσου τῆσδ᾽ ἐφ᾽ ἧς ναίει τανῦν. 

. ον ὦ » θὲ ς , , 
καὶ, ταυϑ' οπῶὼς ἤκουσ᾽ ὁ “αέξρτου τόκος 

τὸν μάντιν εἰπόντ᾽, εὐϑέως ὑπέσχετο θ1ὅ 
τὸν ἄνδρ᾽ ᾿άἀχαιοῖς τόνδε δηλώσειν ἄγων" 
οἴοιτο μὲν μάλισϑ' ἑκούσιον λαβὼν. 

Μοᾶ. 1130.), γιὸ υἰρμον οὔβοῖνοβ: “1ἄθπι ναοὶ οὐ μήποτε πέρσειαν 
Ροβὺ ἐθέσπισε, αποά οὐ μήποτε πέρσωσι ροϑὺ ϑεσπίξει". συ δ5 τὸ 
μπᾶ δέδοικα μὴ πέσῃ, ἐδεδοίκειν μὴ πέσοι. οἷο. ΤΠΘ 11] οοπϑίγποίϊοι 
ἴ5, ὡς οὐ (δέος εἴη) μὴ πέρσειαν οἴο. Βυ 1 Ὧο ποὺ γϑῃιθιηθθι δὴν οΟὐὔποι 
τη βὕϑπ 06 οὗ οὐ μὴ νιν δὴ ορί ϊνθ. ἘΠ]ΠΙΒΙΘΥ ΘΟΙΏΡ ΑΙ 65 Ἐπ’, ῬΊΘΗ. 1690. 
σαφῶς γὰρ εἶπε Τειρεσίας οὐ μὴ ποτε] σοῦ τήνδε 1" οἰκοῦντος εὖ 
πραξειν πόλιν. ποῦ 1 ψου]Ἱᾶ τϑϑαᾶ οἰἴπου ὡς οὗ ποτὲ ... δὺ πράξει πό- 

λις, οὐ οὐκ ἄν ποτε ... εὖ πρᾶξαι πόλιν. χα. ὡς οὐ μὴ ποτὲ ] πέρσωσιν 

εἰ μὴ τόνδε ... ἄξουσι νήσου (οἵ. 680. νεὼς ἄγοντ᾽.. Ὁ ὡς οὐκ ἄν ποτε] 
πέρσειαν, εἰ μὴ τόνδε... ἀγαγοιντὸ οἴο. Οὐ οὔνεκ᾽ οὔ ποτξ ] πέρσοιεν, 
εἰ μὴ τῦνδε ... ἀγάγοιντο (οΥ ἄξοιντο) εἴο. 

ἡ] δὴ Ηδι1]1. 
012. πέρσοιεν Α. Β. 1,. Τί ΑΙα. Τατῃ, Βν, ἃπᾶ Ἰαῖου οὐ, πέρσειεν Κ. 

Ἐν ΗΔ] πέρσειαν ἘΠ]Π58]. 
πείσαντες] πείσειεν ἨΔ]. 
πείσαντες λόγῳ] Οἷ, 1892. 
618. ἄγοιντο [Π6 τη85. να]ρ,. ΤῊΐ5 15 σου ἢ] πΥΟπρ'; ἴοΥ ὑΠ6 ργθϑθηΐ 

ἴθη86 15 ααἰϊΐθ πηϑυῖθθ]ο ποθ. Βοδᾶ ἀγάγοιντο, ΟΥ̓ΆΧΡΘΥΠα 5 ἄξοιντο, ΟΥ̓ 
ἄξουσι. ΟἿ οπ 611. 

ἄγοιντο νήσου] Οδμϊῖνα οὗ ρΙδοθ. ΟἿ, 680 νεὼς ἄγοντ᾽ . 1002, πέτρας 
πεσών. Τγύδοῖ, ὅ72. ἘΠ. 824, δῃᾷ οἡ (Βα. ΚΝ. 145. Δηα ̓ ἄγοιντο 15. Ῥαῦ 1η- 
βΒίεδά οὗ {86 θοιηρουπα ἄπαγοιντο. Ηδϑυοι: ἄγοις. ἀπάγοις. Ἐοῖβικθ οομ]: 
ἄγοιντο νήσου τὴσδ᾽ ἀφ᾽ , ἧς... ἘδΥ πο τηϊᾶα]6 ἄγεσϑαι οἵ, (Βα Ο. 1400. 
ΕἘπτ. Ηδφτο. 1ηϊ. εἰς ἐμοὺς | ΤΥ ὁ κλεινὸς Ἡρακλῆς νιν ἤγετο. Ῥοι- 
μῶρ5 4180 νήδου ᾽κ τῆσδ᾽, ἃ5 ΒαῦΡ65 ΡΙΌΡΟΒΘΒ, 60]]. 1044, Βαῦ [Π6 ΘοΙηπιοη 
γάρ; 15. ααϊῦθ ΞΟΡΠΟΟΙΘδη. 

ἤὰ ἃ. ΚΟ ΤΙ Ψ. γάρ, 7.8; ὗν ἐφ᾿ ἥ; οὐ ἐν ἤ. 
τανῦν] τὰ νῦν 1. 
614. ὅπως) “ λοη". 
ἤκουσ᾽ Β. ϑίερῃ. ΒΥ. ἤκουσεν Α. Ἐ'. Κα, 1,.. Τ΄. ΑΙὰ. Ταχῃ. 
“αέρτου)] Λαρτίου Βαυγρ. Οἷ, οπ 81. 
τολος Α. Β. Κι 1,. Τ. ΑΙᾶ, Τατη, γόνος Β. Ν. ΒΕ. ὙΥΒΙΘΙ 15. ρϑυπμῶρ5 

ῬΥΘίογαθ]6. ΟΥ. 866. ΕὙ. 784. 
6160. δηλώσειν) ΟἿ, 492. 609. 680. Τὸν ἄγων Βιγρθθ ΠΘΘ] 5517 ρτὸ- 

Ροβ65 λέγων. 
617. οἴοιτο ...] ΤῊ ορύλεϊνο 15. ὑππ5 ΒοΟΙΠΘ Πη65 πι864. ἴῃ ἱπαϊγθοῦ 56η- 

ἴθῃοθϑ, ὙὙΠ6 16 νγὸ 5Ποι]α πᾶν οχρθοίθα γαῦπου Ὁπ6 1πῆηϊύῖνο, ὅ866 Μδίμῃ.. 
8, δ29, 8, ϑβομοῖου. Μοεϊθίθιϑ ρ. 102. Ηδϑύπι. δᾶ Ψ1ρ. ρ. 885. γΆθ δ Ὺ 
ΒΌΡΡΟΒΘ Β0116 510} 61Π1ρ86 858 εἶπεν ὡς ... ,γ5ῖδ5 Ρ. 180, 81. μετὰ δὲ ταῦτα 

. λέγει; ὅτι, ἐὰν αὐτὸν ἕλησϑε περὶ τῆς εἰρήνης αὐτοκράτορα, ποιή- 
σει ὥστε τὴν πόλιν ἐλαττῶσαι μηδέν᾽" οἴοιτο δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαϑὸν .. 
τῇ πόλει εὑρήσεσϑαι. 15θθι8 Ρ. 109, ὅ., ἐπειδὴ δ᾽ ... ἠσϑόμην καρπού- 
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εἰ μὴ ϑέλοι δ᾽, ἄκοντα" καὶ τούτων κάρα 
τέμνειν ἐφεῖτο τῷ ϑέλοντι μὴ τυχῶν. : 

ἤκουσας ὦ παῖ. πάντα᾽ τὸ σπεύδειν δέ σοι 620 
καὐτῷ παραινῶ κεἴ τινος κήδει πέρι. 

ΦΙ. οἴμοι τάλας. ἦ κεῖνος, ἡ πᾶσα βλάβη. 

μένους τούτους τὰ ἐκείνου, ὁ δὲ υἱὸς ποιη ϑείη ὑπὸ ᾿στυφίλου, καὶ 
τούτων διαϑήκας καταλέποι. ,ῬΊαῖο  Ρ ΤΥ. 120) ΕἸ; εὐ ἡμᾶς ον προσ- 
ελϑών τις ἔψεγε, λέγων ὅτι οὐ τοῖς καλλίστοις τοῦ ξώου τὰ κάλλιστα 
φαρμακα προστέίϑεμεν᾽" οἵ γὰρ ὀφϑαλμοὶ καλλ' στον ὃν οὐκ ὀστρείῳ 
ἐναληλιμμωένοι εἶεν ἀλλὰ μέλανι, μετρίως ἂν “ἐδοκοῦμεν ποὸς αὐτὸν 
ἀπολογεῖσϑαι. Μδεη. ρΡ. 118. οὐκοῦν ἐλέχϑη ... ὅτι ᾿4λκ'βιάδης ... οὐκ 
ἐπίσταιτο, οἴοιτο δὲ οἴο. ῬοΙ]ϊδ. ρ». 398. ΠΗ ον ἀπέσεσϑαι τῶν 9ε- 
ραπευομένων συχνὸν, ὡς οἴοιτο, χρόνον. Ῥπϑρᾶ. ρ. 9ῦ. Χβϑη. Αἀρϑ. ΧΙ, 
2. ὑμνῶν οὔποτ᾽ ἔληγεν ως “τοὺς ϑεοὺς οἴοιτο οἷο, Αηδρ. ΥἼΙ]. 8. 6. καὶ 

ἔλεγον πολλοὶ κατὰ ταυτὰ ὅτι παντὸς ἄξια λέγει Σευϑης. χειμὼν γὰρ 
εἴη, καὶ οὔτε οἴχαδὲ ἀποπλεῖν τῷ βουλοιένῳ δυνατον εἴη διαγενέσϑαι 
τὲ ἐν φιλίᾳ οὐχ οἷόν τε εἴη, Ὰ δέοι ὠνουμένους ξῆν. ΗΒ8]]. 11. 2. 2. 
ἀποχριναμένων δὲ τῶν ᾿Ηλείων ὅτι οὐ ποιήσοιξν ταῦτα, ἐπιληίδας γὰρ 
ἔχοιεν τὰς πόλεις, φρουρὰν ἔφηναν οἵ ἔφοροι. 

μάλισϑ᾽ ἑκούσιον λαβών] “Δαυΐπῃᾳ αὔους αἱ (ἱ ροϑδείδίο.) ἑαΐοη Ἀϊΐπι 
ιοἱησιψ". ἘῸΥ μάλιστα οἴ, 1288. δπᾷ οἡ Αηΐ, 827. 

618. τούτων Α. Β. Κ. 1,. 414. Ταχη τούτου Τ. Οοππηροῦ τούτων μὴ ᾿ 
τυχὼν, λδ ψαϊϊοαὰ ἐο αοοοπιρίνῆ ἐλὶς". (ΟἿ, οα 598.) ΟἿ, 1341. ἡ δέδωσ᾽ 
ἑκὼν Ι κτείνειν ἑαυτὸν, ἣν τάδε το δμαν λέγων. Ἡσοπι. 1]. β΄. 29. μηκέτ᾽ 
ἔπειτ᾽ Ὀδυσὴϊ κάρη ὥμοισιν ἐπείη. . εἶ μὴ ἐγώ σε λαβὼν εἰς Οά. π΄. 
102. αὐτίχ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπ᾽ ἐμεῖο κάρη πδιραὶ ἀλλότριος φὼς, | εἰ μὴ ἐγὼ εἴο. 

Αὐὶϑῦ. οι. 517---8. 
619. ἐφεῖτο] ὑφεῖτο Ἐς. Τγυϑηβαίθ: “416 δοπιγιαηηοη, πα". ᾿Εφεῖτο 15 

1π6 566. δου. πηϊ8416 (ἐφεήμνην οἱς) οἵ ἐφίεμαι. Ἠδβγοι: ἐφεῖτο. ἐνετεί- 
λατο, ἐνετέλλετο. Τύ. 286. τπιν. ΘΌΡΡΙ. 1200. 

620. παντα᾽ τὸ σπεύδειν δέ σοι] ῬοΙΠΕρ5 πάντα δη᾽ σπεύδειν δέ σοι. 
τὸ σπεύδειν ... παραινὼ])] Οἔ, Τι, δ45 τὸ δ᾽ αὖ ξυνοικξῖν οὐν τίς ἂν 

γυνὴ δύναιτο, οἷο. ΑἹ. 1148. ναύτας ἐφορμήσαντα χειμῶνος τὸ πλεῖν. 
Απί. 18. τὸ δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος. 

621. κεῖ τινος κηδει πέρι) Ξ΄τηλ]υ]ν Δηΐ. 388. πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε 
τοῦ νεκροῦ πέρι. ὅὃο0. 8180 περὶ Τρώων μερμηρέξειν 1]. 20, 17. φροντί- 
ἕξειν περί τινος Ἠοτοάᾶ. 8, 86.ἁἨ ὁμιλεῖν συν τινι (ΕΒ, ΒΕ. 867. 1185. ΤῊΘ 
ἸΒ118] ΡΏγα56 15 κηδεσϑαί τινος. Οα. κεῖ τινος κήδει φίλου. ϑομιηϊαί, 
ἈπῸ4]. ὅόορῃ, Ρ. 80. ρύοροβθβ κε τινος κήδοι᾽ ἔτι. Οἵ αἰἃ. ΒΕ. 288. εἰ. 
τις ἢ φίλον ] δείσας ἀπώσει τοὔπος ἢ χαὐτοῦ τόδε οἷο. 

06... χείνος Ἃ. ΒΟ ΚΌΪΠΙ Αἰ  Παῦπ. κεῖνος πὲ ΟΥἿἨ 288... ἘΠ: 1382. 
Τὰ, 1068. 

ἡ] ἢ 1Τ,. Ν 
ἡ πᾶσα βλάβη] “7 λαὶ τιον" ρέϑέ, ἰλαί ρίεο6 οβ αἱ! μυβολίο 5. Θὲ 957: 

ω πῦρ σὺ καὶ πᾶν δεῖμα. ΕΠ]. 80.. ὁ πάντ᾽ ἄναλκις οὗτος, ἡ πᾶσα βλάβη. 184. 
Αὐἱϑῦ. δῇ. 909. μικκὸς, ... δ λδ," ἅπαν κακὸν, ΤΠθοω ΠΙ. 18. πᾶν (πὰς Ὁ) 
λέϑος. ΧΥ. 148. χὠνὴρ ὄξος ἅπαν. Ἐπ’. Μρᾶ. 404. πὰν κέρδος ἡγοῦ. 
Τοῦ. Αἄοὶρμ, ΠΙ. 8, 40. “7, φιαπίωμβ φιιαπέμα, πῖὶϊ ηϊδὶ βαριοηίϊα 68᾽. 80 
ΥΩ ποριίέϊα, πιθγ μη 56 οίμ8᾽, Θἷο, 

οἘ 
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ἔμ᾽ εἰς ᾿ἀχαιοὺς ὥμοσεν πείσας στελεῖν ; 
πεισϑήσομαι γὰρ ὧδε κἀξ “Αιδου ϑανὼν 
πρὸς φῶς ἀνελθεῖν, ὥσπερ οὐκείνου πατήρ. θ2Ὁ 

ΕΜ. οὐκ οἶδ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽" ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν εἶμ᾽ ἐπὶ 
ναῦν, σφῶν δ᾽. ὅπως ἄριστα συμφέροι ϑεός. 

ΦΙ. οὔκουν τάδ᾽, ὦ παῖ, δεινὰ, τὸν “αερτίου 
ἔμ᾽ ἐλπίσαι ποτ᾽ ἂν λόγοισι μαλϑακοῖς 

638. στελεῖν] “7λαΐ ἠδ τυοιιϊ δοπυοψ ̓. ὅ36101: πέμψειν. 
634. πεισϑήσομαι γὰρ ὧδε] “Μὸν οἡ {διῖδ τοῖδο (αοοοναϊης ἰο ἐΠιῖ5) Εὐλίο 

δ ρογδιιααεὰ οἰ6.᾽ 1. 6. δ 5 ΒΌΓΧΘΙΥ ἃ5. 1 518}]1 ποὺ στϑύπσῃ ἴο 118 θη 1 δι 
αἀραᾶ (οἴ. 448 ἢ), 50. ΒΌΓΘΙΥ 5181] Π6. ὭΘΥΟΙ ρϑυβιιδᾶθ τη6 ἴο [Ὁ]]ονν Ὠΐτῃ 
ἴο ΤΟΥ. ῬΒΙΠοοίθίθβ Ἰηθϑηβ ὅο 580 ὕπδὺ 1 ΔΩ ΟἿ8 δὴ πῆγα βυϊῆοϊθης 
ἱπῆπθηοθ ἴο ἱπᾶποθ Ὠϊτη ἴο 1οΐῃ {π6 Οατβοίδη ΔΥΠΥ, ὕπ6 βῆ ᾿ηῆπθηοθ 
γγοῦ]α Ὀ6 ΘαΌΔΙΠΥ Ρονγο ἃ} ἴο ὈΥΙηρ' ἶτη ἰο [16 ἀρϑῖη θη ἀθαᾶ. Ἡοῖ- 
τηϑπ ὑγαηϑίαίθθ: “α ογοάαηι η6 ροϑβέ "πογίοηι αὖ ἱηβονυῖς υϑαϊέμμηι". Ἐπὶ 
πεισϑήσοωυαι οδηποῦ τηθϑῃ “ογθάαηι", τοῦ ἴο τῃθηθίοη {πεῦ, 1 {Π15. ὑν6 8 
1π6 56η586, ἰηδίθρεαᾷ οὗ {π6 δουῖϊδῦ ἀνελϑεῖν ἴπ6 ἐαΐαγο του] 6 τπϑοᾶ. Μοτο- 

οΥ̓ΘΣ ὑπ οομπίοχί ΘΑ Ό 65 πῶ πεισϑήσομαι 5ποὰ 4 θ6 πϑθα4 ἴῃ {Π|6 58:16 
5686 ἃ5 πείσας ἴῃ ΡΥΘο. τ. 

ὧδε] 7“, ἴηι ἰμὶς οαδ6, ὁπ ἐλῖδ τοῖδ6, 10 διιοῖ ἴσθγα 10 λαρρθη". 

ὧδε κἀξ “Διδου]) ῬοΥλαΡ5 ὧδέ γ᾽ ἐξ “Διδου. 
620. ὥσπερ οὐκείνου πατήρ] ἢ 5 ἣᾧ᾽ ΘΟΠΠ]Ο) γΤϑρογῦ ὑπεῖ {Πγ5565 

γγὰβ ὑπ6 50η οὗ ἼΒΥΡΠτι5. (ν. ὅοΠο]. δα 422); δ ηα 5 ΘΠΘΙΉ65. ΘΟμϑύθ ΠΥ 

ἰϑιιη θα Ὠΐπὴ τυῖτἢ Ὁπ15 (ν. ΜαθρΥ. δα αν. Ογοὶ. 104,).. Τῆι ἄσνίος οἵ 51- 
ΒΥΡΠ5. νπο κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν), ὈΥ ὙΠΐΟΙ Π6 βιιοοθοᾶθᾷ ἴῃ χϑίαση- 
ἱπρ᾽ ἴο 11{6, 15 τηθῃηθ!οπθα ὈΥ ῬΠΘΙΘου 65 ἴῃ π0 βομο]ὰ. Οἵ. ΤΏΘορη. δ28. 
Βε. ὅς τε καὶ ἐξ ̓ 4ἴδεω πολυϊδρίησιν ἀνήἤλϑεν, ] πείσας Περσεφόνην αἴμυ- 
λέοισι λόγοις. ὅ6Π0]. φᾷ Π, ξ΄. 158. ΟἿ, «180 ἀῦονβ 448 ἢ, 

626, ἐπὶ [ ναῦν] ΟΌδοῦνα [π6 1ἴπ68] βϑθρδγϑύϊοῃ οὗ π6 ρυθροβιθιοη ἔροτὴ 
115 ποῦ. ΟἿ, οα 3608. (Β4, Ν. 54. ἐπὶ | τὸν σεμνόμαντιν. Ζ5ο.ι. Ἐλαηι. 
238, πρὸς | ἄλλοισιν οἴκοις. 

6021. σφῷν Δ. Κ. Τ,. Τ᾿. οἴο. σφὶν Β. 
σφῶν δ᾽ ὅπως ἄριστα συμφέροι ϑεός ““πά πιαγ ἰλ6 σοά ([ονγίμηθ) 

 αυοι (ργο5ρ67, ὕοηοῇι) ψοῖ ἴπ ἐλθ ὑδδέ ροϑδϑίδίθ γιαηπενυ"ῦ. ΟἿ. 669. ὁποῖον 
ἄν σοι ξυμφέρῃ. Τομι. 2394, 1ὅ. ὅτῳ συνενηνόχασι οἵ αὐτοὶ καιροὶ καὶ 
τοῖς τῆς πόλεως ἐχϑροῖς. 80. Υἱρθ!]γ οχρ]δίη Βα. Υυπμᾶ, Βαΐ Ἠδθρι: 
“φιαηι ορίϊηιο, υοὐίϑοιο σογαρῖγοί εἰδιι5) (6011. ΕΠ. 1404, Τπιν. Μοά. 10. πάντα 
συμφέρουσ᾽ ᾿Ιάσονι). Ηθδ τηϊριῦ Πᾶν δἀ4οα (μα. Ὁ, 641. τῇδε γὰρ ξυνοί- 
σομαι (56. σοι). ΕἸ. 946. ξυνοίσω πᾶν ὅσονπερ ἂν σϑένω. Υ. ἘΠΠΙ5]. δᾶ 
Μαᾶ. 18. ὅογ!. ΕἸ. 1406. Α]. 481. Οοιηρᾶνο Ζῦβοι. Ο}ιο, 781. ἀλλ᾽ εἶμι καὶ 
σοῖς ταῦτα πείσομαι λόγοις] γένοιτο δ᾽ ὡς ἄριστα σὺν ϑεῶν δόσει. 

ὕπως ἄριστα) δ᾽ Ζέβοιι. Αρ. 660. ὅπως δ᾽ ἄριστα. θ0ὅ ὅπως τάχιστα. 
ΤΠΘορη. 429. ὅπως ὦκιστα. ἀτνι Ῥδο. 907. ὅπως ἀνωτάτω. ΜϑφΙΠΙ. ἃ. 461. 
Οὗ Ττδοι. 880. (νυπᾶ.) ἥ ᾿ 

028, οὔκουν σα]. οὐκοῦν (“ποπη6) ϑίθρῃ. οὖκ ἦν οοῃ]). Βυτγρ, 
τὸν Δαερτίου] τόν γε “αρτίου Βαγρ. Ὁ ο νϑΥ: 
629. ἔμ᾽ ἐλπίσαι ποτ᾽ ὧν ... δεῖξαι] ΟἿ. Ἡδογοᾶ. Π]|. 16]. οὐδαμὰ ἐλ- 

πίξζων ἂν ἡμίονον τεκεῖν. χολ: ΔηᾶΡ. 11. ὅ. 18. οὺς ἐλπίζω ἂν ... τα- 
"εν δ λ 

φυλαὶ δ ρήφ δα δῶ 
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δεῖξαι νεὼς ἄγοντ᾽ ἐν ᾿4ργείοις μέσοις ; 680 
οὗ ϑᾶσσον ἂν τῆς πλεῖστον ἐχϑίστης ἐμοὶ 
κλυοιμ᾽ ἐχίδνης . ἥ μ᾽ ἔϑηκεν ὧδ᾽ ἄπουν. 
ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνῳ πάντα λεκτὰ, πάντα δὲ 

πεινοὺς ὑμῖν παρασχεῖν. Με, 8. ὅ98. ἃ. κα. ἔμ᾽ ἐλπίσαι πείσαντα 
μαλϑακοὶς λόγοις | δείξειν. 

ἄν] ἐν Ἐ' ς 

λόγοισι μαλϑακοῖς} (Ε4. Ο. 714. σκληρὰ μαλϑακῶς λέγων. 
680. δεῖξαι] “70 δαλιὶδίι᾽, ἃ5. ἃ ϑρθοῖδβοϊθ. Οἱ, 608, δέσμιόν τ΄ ἄγων 

ἔδειξ᾽ ᾿ἀχαιοῖς ἐς μέσον, ϑήραν καλήν. 616. τὸν ἄνδρ᾽ ᾿4χαιοῖς τόνδε 
δηλώσειν ἄγων. 948. καὶ τοῖσιν ᾿ἡργείοισι φήνασϑαι ϑέλει. 

νεὼς ἄγοντ᾽] “Οοηπαιοίίης τι6 (5 1076) βγοηι ἢὶξ δμῖρ"᾽. ΟἿ, 618. εἰ μὴ 
τόνδε ... ἀγάγοιντο νήσου. ϑοϊιποία: “νεὼς ἄγοντ᾽, “ἰαπηϊηρ πιθ ἤγοριὶ ἐλο 
σἠΐρ᾽, οὐἱ {π6 Τγο͵δη 5Πποτθ.᾽ Βαῤιτηδηη ὀχρ]ϑίηβ νεὼς ὈΥ ἐν νηὶ, “οη ϑοαγά᾽ 
(αὐ. 8. 8177.). ΤΙπᾷ. 4180 δχρίαΐηβ νεὼς ἴο τιθϑῃ ἐπὶ νεώς. ΥαπᾶοΥ 
οογγθοῖβ: νεὼς ἄγοντ᾽ ἔπ᾽ ... Ηδυίαμηρ: ᾽πὶ νεὼς (υὦ..ἢ) ἄγοντ᾽ ... Βατ- 
865 ὁοη]: δεῖξαι νέον γ᾽ ὡς οἷν (ἢ. Ἠεγνοτγάθη: δεῖξαι ᾽πὶ νεὼς (ἢ). ΘΟ. 
νόσῳ στάξοντ᾽ (οἴ, 7.).. ΟΥ νοσοῦντ᾽ ἄπουν (οἴ. 082.). Οὐ δεῖξαι ᾽κ νεὼς 
ἄγοντ᾽. Οἵ πείσαντα δεῖξαι ϑέντ᾽ ἐν (οΥ στάντ᾽ ἐν, ΟΥ τοῖσιν) ... ΟΥ 
πείσαντ᾽ ἐν ᾿Δργείοισιν ἐπιδεῖξαι μέσοις. Βαῦ [Π6 Θομηηοῃ γϑϑαϊηρ' τη8Ὺ 
Ὀ6 ἀοίθπαθα, ΔΗΑ. 5ῃ0α]α ποῦ Πα ]ν θ6 8] }6γθᾶ, 

ἄγονϑ᾽ ἔβα ρυ τ: 8. Τὴ} 1.) Τὰ. 
ἐν ᾿Δργείοις μέσοις] Οἵ. Α]. 524. Ἐὰν, Τρ. Δ. ὅ28, στάντ᾽ ἐν ᾿Δργείοις 

μέσοις. ΤρΙι. { 40. παρϑένοισι δ᾽ ἐν μέσαις ] εὕδειν. θα. 581, κἀγὼ 
παραστὰς εἶπον ἐν μέσοις τάδε. Αὐῖδ. Ῥαο. 882. καταϑήσομαι γὰρ αὐτὸς 
εἰς μέσους ἄγων. ᾿ 

6081. οὔ. ϑᾶσσον [π6 τη85. ΑΙ4. Τιχη. Βυ. Ηδυ. βόμη, Βουρὶς. Νϑθποκ. 
οὐ ϑᾶσσον Τυτϊη. ππᾶνρ. οὐ ϑᾶσσον ...; ϑογί. Βατρ, οὗ ϑᾶσσον ΜΥΘΙΟΙΚκοΥ 
Μα5. ΕΠθη. 1. 448. (ἃ. 1888.) Τ1μπᾷ, Υαμα. Ἠανῖ, ἢ ϑᾶσσον οοη]. Βομηρία, 
ΑἸηοηρ᾽ {Ππ686 νᾶγίοιι5 γἡϑϑαϊηρδ Ὁ 15. ἀπΠῆσα]ῦ ἴο ὁμοοβθ. Τυϑηβὶαίο οὗ ϑᾶσ- 
σον ..., 71 λαη ιὐἤοηι 1 υυομϊα 5ΟΟΉΘΥ' ἰιδίοη ἐο (οὔϑῳ, 6 ρεγδμαάοά ὑν) ἐπαΐ 

ηιοϑέ μαίεξμῖ υἷρεν' είο.᾽ 1. 8. ϑᾶσσον ἡ ἐκείνου. ΟΕ, οα 088. ὅ6Π01: τάχιον 
ἂν πεισϑείην τῇ ἐχίδνῃ 1 ἢ τῷ Ὀδυσσεῖ. Δ,ΈΏΙο, ϑ'ομποι. ἐμ μ]ςθ, ΤᾺ Ρ6Υ- 
Τιὰρ5 παν γϑδᾶ οὐ ϑᾶσσον. 

ϑσσον)] “ϑοοη67, 1076 γοαάίϊ ν᾽. 
τῆς πλεῖστον ἐχϑίστης)] Οἱ. (Εα, Ο. 148. εἰ μὴ πλεῖστον ἀνϑρώπων 

ἔφυν ᾿ κάκιστος. ΖΞ δβοῖι. Ῥοιβ. 389, ὦ πλεῖστον ἔχϑος (ἐχϑρὸν }) ὄνομα 
Σαλαμῖνος κλύειν. ϑορί, 679. ϑΌΡΡΙ. 287. Ἐπτ. Α1ο, 806. ,τὴν πλεῖστον 
ἡδίστην ϑεῶν. Μεᾷ. 1820. ὦ μῖσος, ὦ μέγιστον ἐχϑίστη γύναι. Ἦθο. 381. 
Ηῖρρ. 487. Αὐἱδῦ. ἘπΠ0]. 1181. μᾶλλον ὀλβιώτερος. Οἷο. Ἐρ. Αἰδ. ΧΙ]. 88, 
“πιααϊηιθ ἰἰδογαἰδοίπια.". Μαίτη. 8. 461. 

682. κλύοιμ᾽} “ ίβίοη ο, οὔοψ᾽. ΟἿ, 928. 
ἄπουν) “Κοοίϊ655", ἴ. 6. ἀΠΔΌΪΘ ὅθ 1158 ΤΩ ἴοοῦ, ΟΥ, οι ὅ84. ΟοΙηρᾶγδ 

ἀνόμματος 86. 
638. ΟΓ, ΑἹ. 879. 
πάντα δέ] πάντα τε δ αἰκού. Ενῖ, Ὑγοηρὶν. Τῆθ {11 οοπδίγπούϊοη 

ννου]ὰ Ρ6 πάντα (μὲν) λεκτὰ, πάντα δὲ τολμητά. “ΟῸ Χρῃ, ἩΙΟΥ. νη. 1. 
οἵ ἄνϑρωποι πάντα μὲν πόνον ὑποδύονται, πάντα δὲ κίνδυνον ὑπομέ- 
ψουσι. (ϑομοο) Ὑπὸ μὲν ἴῃ {πῸ ἢγβθέ οἱδιιθ 15. δομδύδη! ] οχἱ θα: 566 
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τολμητά᾽ καὶ νῦν οἶδ᾽ ὀὁϑούνεχ᾽ ἵξεται. 
ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, χωρῶμεν, ἕως ἡμᾶς πολὺ 
πέλαγος ὁρίζει τῆς Ὀδυσσέως νεώς. 

[ἴωμεν ἢ τοι καίριος σπουδὴ πόνου 
λήξαντος ὕπνον κἀνάπαυλαν ἤγαγεν. 

ΝΕ. οὐκοῦν, ἐπειδὰν πνεῦμα τοὐκ πρῴρας ἀνῇ. 
τότε στελοῦμεν᾽ νῦν γὰρ ἀντιοστατεῖ. 

ΕἸΠ18]. δα 'Μεᾷ. 1039. ΟΥ 179. γένοιτο ταῦτα νῶν, γένοιτο δὲ ... ΟἿ, 
οῃ 827. 

6084. καὶ νῦν] καί νιν Βαγρ. 
ὁϑούνεχ᾽] δ᾽ οὔνεχ Δ. Κ. ΑΙᾶ. Τατη. “7}αΐ᾽, ἃ5 ἱπ (Πἅ. ἘΝ. 1271. 

Τι. 818. Ἐ]. 47. 617. 1808, οἴο. (Α11] νμῖοὴ ρϑϑϑαρθθ ΒΌΤΡ 5. 6115 185. 86 
ἔδαϊν!). 80. ὅτι (ὅ τιὴ τηϑϑὴβ θοΌ “ἐλαέ᾽ ἀπ “δδοαιιδ᾽. 

θ8ὅ. ὦ τέκνον, χωρῶμεν] ΟἿ. ὅ88. 
686. ὡς ... ὁρίζει (χωρίξει Ηδ811.) {π6 τη55. ΑΙ. Ταγη. βϑόμη. ὡς ... 

ὁρίξῃ Βοῖ5!κ. Βυ. Βαγρ. ι1ηα. δυτηα. Ἡδνύ. Βουρὶς. Νϑαοῖκ. (1. 6. “πιᾶψ 86- 
ραγαΐθ᾽.) ἕως ... ὁρίξει Ἤοτμι. (Α51 Πϑᾷ την ϑ6]} οοῃ͵θοιαγοᾶ; οὔ. οα Α]. 1111.) 
Βαϊίηδηη ὑπ ηκ5 ἕως ... δρέξει “δᾶ 5Θηϑατη τπιπΐῖοθθ οοτητη απ, θαΐ ἀοπθίδ5 

γΥμΘῦμου ἕως ὁδπ 6 ῬΥΟΠΟΙΠΟΘΩ͂ ἃ5 ἃ ἸΠΟΠΟΒΥ ΠΔΌΙΘ; ἃ ηα ὑπθυθίουθ υϑϑᾶβ ὡς 
ἴῃ 0π6 56η8586 οὗ γάρ. ϑοῃηθίᾷ, δχρ]αίηβ ὡς “8, τολίϊδέ); Ὀπῦ ὡς 15. ΠΘΥΘΥ 
ιι564 1ῃ. {158 56η86. ΤῊ ΘΟΙΏΤΊΟΙ γΘΘαΙηρ᾽ 15 ΔΟΒαγα, β0Π01: διείστησιν. 

νεώς] βίας (γρ. νεὼς 1.) Τὶ, Τατῃ, τπᾶτρ, Βαγρθβ. βία θη. ΤῇΒ 58δ1η8 
γψϑυΐοι5 γϑϑαϊηρ' βέας 15 τηϑη]οηθα Ὀγ ϑύθρῃ. 

6081--8. ΤΏΘ586 ὕνγο 1165 ομηθια ΔΘΒΙΡῚ 5. ἴο {Π6 Οπουιθ. Απᾶ 50 ἔοι- 
ΤΊΘΥ]Υ Ηθγη. ΒΕΘΥΡῚ τ ΔΎ ΚΒ ὑμ6πη τι δ ΟΡΘΙ5. Α5 ΠΟΥ 5660Π1 ΨΘΥΥ πη- 
5. Ὁ 16 ἤρθγθ, 1 πᾶν Ὀυϑοϊκοίθα {Πθιη. 

6837. καίριος σπουδή) Φα. καιρέα σπουδή. ΟἿ. (Ε4. ΒΕ, 651. καιρίαν 
,. στείχουσαν 86}01: τὸ ἐν καιρῷ. (ἐγκαίρως ΒΕ. ΒΙ.) σπουδάξειν ἀνά- 

παυλαν ἄγει ὕστερον. 
688. ἤγαγεν] “15 τηοοπέ ἐο ὄγίηφ᾽. Τυ. 128. ἐπέβαλε. ΜΑΙ. 8. 502, 8. 
689. πνεῦμα τοὐκ πρῴρας] “716 ἀφαή τυἱπά᾽. ϑ΄τ ΠΥ] ἐκ πρύμνης 

πνεῦμα, “α {αὶν ιυἱπά». ΟἿ, 1451. Ἐπ᾿. Ττο. 230. πρύμνηϑεν οὖρον. 
τοὐκ] τοῦ Τ,. 
πρώρας Τϊἰπᾶ. πρώιρας 1,. (οἴ. οῃ 482.) γρ. πρύμνας Ἐ'. (ἃ ΘοΥγΘούϊο 

ἅπθ ἴο {π6 ἴἈ156 γϑαᾶίηρ' ἀῃ). 
ἀγῇ Δ. δι]. ΑΙ. Ταση. ἄῃ Κα. 1.. ΣΤ. ἄη Ε΄. ΒΕ. Τύχη. τπᾶῦρ. ῥάῃ 

Β. . ἀνῇ Ῥίοιδοη γουβίμ, Ρ. 68. ΜΆ]οΙ.. Ὀιαΐγ. Ρ. 384. Ἐλοῖβις, Μιβρυ. ΒΥ. 
Θοα οἰος. 61]. Α: πέσῃ. ϑραυσϑῇ. ΟἹ. 1,: παρῇ. ὅ6801: ἐπὰν παύσηται 
ὃ ἄνεμος ἐναντιούμενος. ΤΥϑηΒΙαίθ: “βαΐ!ς, ἀνορβ᾽. Ταῦ, “γοηιΐδορῖἐ". ΟἿ. 
704. ἕως ἀνῇ τὸ πῆμα τοῦτο. Τ0ὅ. ἁνίκ᾽ ἐξανείη ... ἄτα. 1451. Ἐπν:. Οὐ, 
690. ὅταν δ᾽ ἀνῇ πνοά. Ήρτο. 868. Ηετοί, 1Υ͂. 162. οὐ γὰρ ἀνέει τὸ πνεῦμα. 
1.118. οὐ γὰρ ἀνίει τὰ πνεύματα. ἸΤΥ͂. 38. ὕων οὐκ ἀνίει (ὁ θεός). 1. 94. 

9 . " 3 “ »" 

ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀνιέναι τὸ κακόν. Ῥδαβ. ΙΥ̓́. 21. ἀνιέντος τοῦ ὑετοῦ. ον. 
Οα. 1 13. 80. “Κεπίΐ οὐποϊήμπ Τη6 ψἱηα ἔγσοπλ Π6 ργονν ὑνοῦά Ὅ6. δὴ 
ἘΠΙΔΥ ΟΥ̓Δ] Οη6 ποῦ ΟἿἹΥ ἴπ τοϑρθοῦ οὐ πὶ οοαϊδθθ, θα δἷθὸ ἔγομη {ἢ 6 
Ροϑίψίοη οἵ {π6 βῃϊρ ὑγῆθηῃ μωμα]θᾶ τπρ; ἴου, ἃβ. ΙΓΡῚ βὰν 45η. ΥἹ. 902, 
“Αποοναὰ (6 ργόγα 7μοϊίμν, δίαπέ Πέίοντα ρμρ065᾽. 

640, στελοῦμεν) ὅ0. τὸν πλοῦν (911. ΑἹ. 1045.). “Ἧζὁ υυἷϊϊ 86ὲ βαἱϊϊ!, 6- 

“ 
ὦ ̓
 

Ν, 
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ΦΙ. ἀεὶ καλὸς πλοῦς ἔσϑ'. ὅταν φεύγῃς κακά. 3 Ἵ 

ΝΕ. οὔκ. ἀλλὰ κἀκείνοισι ταῦτ᾽ ἐναντία. 3 

ΦΙ. οὐκ ἔστι λῃσταῖς πνεῦμ᾽ ἐναντιούμενον 
" Υ 

ΩὩ 

ὅταν παρῇ κλέψαι τι χάρπάσαι βία. 
ΝΕ. ἀλλ᾽, εἰ δοκεῖ. χωρώμεν, ἔνδοϑεν λαβὼν θ4Ὁ 

ρανἐ". ΟἿ, 571. ἔστελλον. Ἡετγοᾶ. ΤΥ. 147. ἔστελλε ἐς ἀποικίην. 148. ἐπὶ 
τούτους ... ἔστελλε. 

νῦν γὰρ ἀντιοστατεῖ] “ΕῸΥ ποιυ ἴὲ ἰ5 αἀυεγϑο᾽. (α. νῦν δ᾽ ἐναντιο- 
στατεῖ. «“Δῇον Π. ξ΄. 80, γγθιθ Αρδιηηθήμηοη ΘΟΙΠ5615 Ηϊρηῦ Ὀν πἰρμῦ: οὐ 
γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακὸν οὐδ᾽ ἀνὰ νύχτα᾽ βέλτερον ὃς φεύγων 
προφύγῃ κακὸν ἠὲ ἀλώῃ."" (ϑολη.) 

6042. οὔκ᾽ ἀλλὰ ... [π6 π|55. ΔΙ, Ταχη. Βγ. Ἠδυη. Βουρῖς. οὐκ ἀλλὰ 
... αυπᾷ. βόμη. οἶδ᾽ ἀλλὰ ... Ἡωϑἀοθυ]οίῃ Τ,6οῦ. αν. Ηοχ. 1888. [γ)υπᾶ.1 
Ὀἱμᾶ, Ηδτί. Νϑιοῖ. ἀλλ᾽ ἐστὶ ... οοπ]. ϑοβῃ. ἀλλ᾽ οὐχὶ ... ἐναντία; οοη]. 
Νϑιοῖκ. Ἡδῖπθ, οὐκ ἄρα ... ἐναντία; δοη]. Μοΐη. οὐκ αὐτὰ κἀκείνοισι 
ταῦτ᾽ ἐναντία; ϑεγί. (0011. Τὰ. 600. ἀλλ᾽ αὐτὰ δή σοι ταῦτα καὶ πράσσω). 
γυμαθν ΨΥΟΠΡῚΥ ΤηΔΥ 5. δὴ ᾿ηἰθυυορϑύϊο αὖ ὑπ μα οὗ {πΠ6 11π6. ὅοῇῃο]: 
μὴ εὐλαβηϑῆς, φησί" κἀκείνοις γὰρ τὰ ἐναντία πνεύματα (τὰ πνεύματα 
ταῦτα ἐναντία Ἐ. Βι.). ἀντὶ τοῦ, τὰ ἡμᾶς ἐπέχοντα κἀκείνους ἐπέχει. 
ΒΟΠποΙα. οχρ]αίηβ οὐκ ἀλλὰ “μὲ διεγοῖψ, αδϑμ θα", ἃ5. ἴπ ῬΙαι. Ἐπίῃγά. 
ΟἿΑ. οὐκ ἀλλ᾽, ἢ δ᾽ ὃς, μανϑάνω. Τῃ {8 τηϑῆποῦ ψγ μπᾶ μὴ ἀλλὰ 
ἢ δ πηρούδίνθ. “ΤῺ ννϑϑὺ Πα ὑγὰϑ ΘΟΠ ΥΔΙΥ ΤΟΥ ΟΠ, βἴηοθ {Π6 Ὺ 
Ῥοΐῃ ὑοῦ θουμα οϑύθηβι Ὺ ἔγου ΤΥΟΥ 8μηα Τιθῆηο8 ἴο ΟΥθθοθ᾽", (9 ῃη.) 
Βουρὶς ὑπ᾽} 5. βοιῃθίῃϊηρ Πα5. {8116 οὐὖὐδ Ὀοίουθ 0815 11ηὴ6. Τυθϑηβὶαίθ: “Μοί 

80: διέ 0 ἐμέηι αἰδοὸ ἐλπὶς δίαί6 (0 ἐλι6 τυϊπα) 15 μηξαυοιναῦί6.᾽ ἘῸΥ οὔκ᾽ ἀλλὰ 
οὗ 997. Οα. οὔκ᾽ ἀλλὰ κἀκείψοις τὸ πνεῦμ᾽ ἐναντίον. ΟΥ ἀλλ᾽ οὐχὶ ...; 
Οὐ οὐ ταῦτα κἀκξέίνοισι δῆτ᾽ ἐναντία; Οἵ οὐ πνεῦμα κἀκείνοισι τοῦτ᾽ 
ἐναντίον; Τῇ οογγθοίΐοη οὗδ᾽ ἀλλὰ ... 15. 4180 ΥΘΙῪ ῬΥΟΡΔΌΪΙΘ. 

6048. “7λϑγδ ἐβ πὸ οοπέγαγῳ ιυυἱπα ΚΟΥ ρίγαΐο5", βῖπιοθ ὉΠΘΙ γαρϑοιύν 1685 
Π6 πὶ ἴο 46 5}01856 811 ἀδηρΌ ΓΒ. 

ἐναντιούμενον) ῬεΙπδρ5 ἐναντίον πνέον. 
044. κλέψαι ... ἁρπάσαι] “710 5ἰδαὶ απὰ ο οσαννῳ ΟΠ}. ΤΉΘθ6. ἔνγο νϑ 85 

Ὁ16 7οἰποᾶ οἸβθνμουθ. ΖΒο. ἀρ. 520. ὀφλὼν γὰρ ἁρπαγῆς τε καὶ κλοπῆς 
δίκην. Αὐἱδύ. ΡῚ. 872. μῶν οὐ κέκλοφας, ἀλλ᾽ ἥἤρπακας; Χροη. Δη. ΤΥ͂. 6, 11. 
κλέψαι τι πειρᾶσϑαι λαϑόντας καὶ ἁρπάσαι φϑαάσαντας. . 

κλέψαι τε (αι τε ἴῃ ἃ Ὀ]οῦ) 1.. κλέψαι τι 6οπ]. ΒεοΙρῖκ, δᾶ. ᾿ϊπᾶ. 
Νδυοῖς, Ῥούμαρ5 κλέψασιν (οΥὁ κλέψαντας) ἁρπάσαι. 

648. Οἱ, 1402. ἀλλ᾽, εἰ δοκεῖ, στείχωμεν. θ85. ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, χω- 
ρῶμεν. 

στείχωμεν ... λαβών] 1. 6. “Ζοΐ μι 40, (ψομ) ἐακίηφ εἰς. ΟἿ, Τιὺ. 888. 
χωρῶμεν πάντες ... Αὐτοῦ γε πρῶτον βαιὸν ἀμμείνας᾽ εἴς, ΖΒΟἢ, ΕΠ]. 
141, εὔδεις; ἀνίστω, καἀπολακτίσασ᾽ ὕπνον,  ἰδώμεϑ'᾽ εἴ τι τοῦδε φροι- 
μίου ματᾷ. Αὐἱδι: Αν. 2302. δευρὶ γὰρ ἐμβὰς αὐτέκα μαλ᾽ ἐς τὴν λόχ- 
μην, } ἔπειτ᾽ ἀνεγείρας τὴν ἐμὴν ἀηδόνα, καλοῦμεν (καλοῖω᾽ ἂν ὕτ. ΚαΒί.) 
αὐτούς. ΈΏΘΙΘ 566 ὅ'6Π01. 866 δ]5ο Ῥουβ. Ῥεῖ, Ηβο. ρ. ΧΧΧΥ͂ΠΙ. ΕἸμπμ8]. 
τα Μρά. δ22. 1,00. δα Α1]. Ρ. 162. (Τ6 ρδϑβαρθϑ οἰϊθᾶ ὈΥῪ ψ μοὶ ἃΥ6. ποῦ 
ΘΧΘΟΌΥ Ρᾶ181161.) ΤΟ ΟΡ 665. σομῃ]θοῦμτα] οπιθηδαίίου. χωρῶμεν ... λαβόνϑ'᾽ 
8. ρργονϑᾶ οἵ ὈνῪ απᾶον, ἀπ δἀορίοα ὈγΥ Ηδιί. Οἷ ὅ388. ἴωμεν, ὦ παῖ, 
προσκύσαντε ... (ΒΕ. Ο. 1164. ἥ 
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ὅτου σε χρεία καὶ πόϑος μάλιστ᾽ ἔχει. 
ΦΙ. ἀλλ᾽ ἔστιν ὧν δεῖ ; καίπερ οὐ πολλῶν ἄπο. 
ΝΕ. τί τοῦϑ'᾽ ὃ μὴ νεώς γε τῆς ἐμῆς ἔπι: 

ΦΙ. φύλλον τί μοι πάρεστιν, ὡ μάλιστ᾽ ἀεὶ 

κοιμῶ τόδ᾽ ἕλκος, ὥστε πραύὔνειν πάνυ. 660 

640. ὅτου σε χρεία ... ἔχει] ΟἿ, Αὐἱδύ. Αοἢ. 464. τέ δ᾽, ὦ τάλας, σξ 
τοῦδ᾽ ἔχει πλέκους χρέος; ὅ0 ἵμερος ἔχει με, ἔρως, ἀφασία, ϑαῦμα οεἴο. 

6047. ἀλλ᾽ ἔστιν ὧν δεὶ ...1 “Ἡοῖ!, ἐλονα ἄγ οορέαϊη ἐπίηρε 1 Ὑϑῳμῖν, 

ἐμκοιιγὴ ποΐ οἱέ οΓ[ α φνοαί υαγὶοίψ (ἐμοιρὰ ἰἤθγα ἰδ πιο πιμοῦ ΚΟΥ ἢ 10 οἤθοϑδθ 
Ποηι). 

καίπερ οὐ πολλῶν ἄπο] καίπερ οὐ πολλῶν ἄγαν οοπ]. Βοἰδ]ς. ρΥΟὉ. 
Βυγρ. καίπερ οὐ πολλῶν γε, παῖ ὁοπ]. Βαγτρ, Οα. καίπερ οὐ πολλῶν πάνυ. 
ΟΥ καίπερ οὐ πολλῶν, ὄμως (οΥ ἐμέ). 

048, τί τοῦϑ'᾽] Οιι. τέ δ᾽ ἔσϑ᾽. Τί τοῦτο ἰ5 ᾿ιδγᾶϊν ϑαϊα016 δου 6Π6 
ΡΙΌγα] ὧν. ΒΥτποΟΙς οχρίαῖμβ: ὃ μὴ ἔνεστί σοι λαβεῖν ἀπ᾽ ἐμῆς νεώς. 
ΒΟΒποῖα: “Ουΐά 6εὲ φμοα δα πιθα παυὶ (614. ἄγοιντο νήσου. 680, νεὼς ἄγοντ᾽) 
δμηιΐ πον ροδοὶέ (ἔνι, ἔνεστι λαβεῖν) ὙΝΏΪΟΙ ᾿πὐουρυθίδθοη 15. Φρργονθᾶ 
οὗ ὃν δου. (οὗ, δα Ὑ᾽ρ. ρ. 8581.) ναμά. οἰθ. 1. 6. “ζλαΐξ ἴς ἐμαΐ ἰλῖηρ, 
τοὐϊοι 1 ἴς ποΐ ροδϑδίδίο ἤν ψοῖι ἐο σοὶ ἤγοηὶ ἡ υ658564᾽ Βπύ λαβεῖν οδηποῦ 
ὙὙ611 6 τιπάουϑίαπα (ἔσοότη 648.}, «οἴου 0π6 ἰαϑῦ σϑιηδυῖς οὗ ῬΠ]]. Μϑύθη1ε 
(αν. 8. 3177. υ. 3.) οοπβίσιιοβ νεὼς ἔνι (1. 6. ἔνεστι), Θομπηραυίηρ' ΟΥΠΘΙ ΘΧΘΙΉΡΙ65 
οΟὗἨ {Π15 οοηδύγιοῦοη. ΤΙΠΔΟΤΕ ΘΧρ] ΙΒ. ἴῃ {1 ΤΠ ΠΟΘΙ: “ἴπ ππύυδηι γΥϑοορέμηι 
οἷ... ὙΠῸ οοιηρδῦθβ {π|5 οοπδύγιιουϊοη 10 ὑπῶῦ οὗ ἐγκλείδιν δα εἰσδέ- 
χεσϑαί τινος (οἴ. οη ΑἹ. 1274.). ὅο. «150 ἐμβατεύειν πατρίδος (ΒΕ. Κα. 825. 
ΤΊΘ 581|6 Θοηβίυ ΠΟΙ 0 ἈΡΡΑΥΘΗΥ 15 δἀορίθα Υ {ὑπ ὅ6Π0]: τί ἔχεις, ὅπερ 
ἐμὴ ναῦς οὐκ ἔχει; ἀντὶ τοῦ, οὐδὲν ἡμῖν λείπει. ῬοΥπδαρ5. Πονθνοῦ ἴδ 
11 6 Ῥοϑί ἴο δοηῃβίάθυ νεὼς δ5 ἃ βρϑηϊίνα οὗ ρῖδοθ, δ5 ἴῃ ἘΠ, 900. ἐσχά- 
τῆ ςπρῶθ: 

μὴ οτὰ. Κ. 
ἔνι νυ]ο. Βαίίη. Ηοτπι. Τ1ηα. δϑγί, ἔπι δα. Τωοπᾶ. Ηδοῦ. γαῖα. Μαβρυ. 

Ἐχνέ, αβαῖκ. Βουρῖς. Νϑιοῖκ. δυν. Ἐκ. Οὐἰῦ. ρ. 124. (Οὗ ταν. ΠΠ65. 72. νεὼς 
ϑρώσκων ἔπι. Αοἰ. Αροϑύ. 28,10. ἀναγομένοις ἐπέϑεντο τὰ πρὸς τὴν χρείαν.) 
ἄπο Ἡατῖ. εν ΠΚΟῚῪ 1πΠ6 ἄπο πον ἰουπᾶ ἴῃ {π6 ρῖθο, ν. Ὀθ]οηρΒ. Ποσο; 
Θηᾶ. ἔνι θ6 ἃ οουγαρίϊοη οὗ βοπὴθ οὔμοι ννοσᾶ. Τῇ ἔνι 6 δουγθοῦ, τνθ τπιιϑῦ 
ΒΊΡΡΙΥ λαβεῖν ἴγοιη θ646. “Ομϊα οδὲ λος χιοά δῶ πιθα παυὶ δμηιὶ πον ἰἰοοαὶ Ὁ 
φιι. ἔσω. Οὐ ὃ μὴ 'κ νεὼς ... Οὐ ὃ μὴ νεώς γ᾽ ἔπεστι τῆς ἐμῆς. ΟἿ, 
ου Αἱ. 1992. (ΒΕ. ΒΕ. 898. 

049. ἂν (Α΄, ἧξ. Ἐ Τ᾿ ἐδ δνΒ: 
ῷ μάλιστ᾽ ἀεὶ] “τε τυλίοῇ οί ἢν 17 αἰιυσαψε (οη δυογῳ αἰΐαοῖς οὗ ραϊπ) 

αβϑμαρε ἐμῖ5 δον. Βαΐ μάλιστα πᾷ ἀεὶ ἄο ποῦ ν}611 Παυπιοηῖσθ. Οα. ῷ 
᾿μπλάσας ἀεί, 1. 6. “ὐἴξλ τολίδη Ἰαϊὰ ὁπ ἂϑ α ἠδαϊΐηρ ριαϊδέον (111. μαυΐηρ ἰαΐά 
ἱέ οη) εἴς.᾽ ἘΣ ᾧ πάσας (πάσσων) ἀεί. Οὐ οὐὑὐμπλάσας (ὃ ἐμπλάσας) ἀεί. 
Οἱ, Ηοπι. Π. ο΄. 394. ἐπὶ δ᾽ ἕλκεϊ λυγρῷ 1 φάρμακ᾽ ἀκήματ᾽ ἔπασσε μελαι- 
νάων ὀδυνάων. Αὐἱδί, ΡῚ, 710---21. ῬοΥπαρ5 μάλιστ᾽ ὀδταθ ἔγομι 640. 

θὅ0. κοιμῶ]} “7 φαϊνι, [μ|1 (8 ἐξ τ06786 ἐο 5166})}. ὅθΠο1: κατακοιμίζω, 
πραῦνω. ΟἿ Ηοπι. 11. π΄. 524. «ἀλλὰ σύ πέρ μοι, ἄναξ, τόδε καρτερὸν 
ἕλκος ἄκεσσαι" 1 κοίμησον ϑε: ὀδύνας. ΕἸ. ὅ09. Ζῇ βοῖι. ϑϑρί, 8. βλέφαρα 
μὴ κοιμῶν ὕπνῳ. Δρ. 1248. εὔφημον, ὦ τάλαινα, κοίμησον στόμα. Ἐϊαπι. 
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ΝΕ. ἀλλ᾽ ἔκφερ᾽ αὐτό. τί γὰρ ἔτ᾽ ἀλλ᾽ ἐρᾷς λαβεῖν; 
ΦΙ. εἰ μοί τι τόξων τῶνδ᾽ ἀπημελημένον 

παφεφφύηκεν, ὡς λίπω μή τῷ ἌΡΕΙ 

ΝΕ. ἡ ταῦτα γὰρ τὰ κλεινὰ τόξ᾽ ἃ νῦν ἔχεις ; 

ΦΙ. ταῦτ᾽, οὐ γὰρ ἄλλ᾽ ἔσϑ', ἄλλ᾽ ἃ βαστάξω χεροῖν. θδὅ 

ττθ. κοίμα ... μένος. Βοῖον 696. ὃς τὰν ... αἴμάδα ... ἑλκέων ἐνθήρου 
ποδὸς ἠπίοισι φύλλοις κατευνάσειεν. 

ἕλκος) 1. 6. [πΠ6 ρϑῖῃ δυ ϑ1ηρ' [ὉΟΤῚ 186 5076. ΝαμΩΘΥ οἱΐοθ Αηΐ, 6052, 
ΖΕ 508, Ἀρ. 651. 

πραῦνειν] “70 βοοίδ, ,αἰϊαμ, γεϊίραίε, αδϑμαρο". Ζβοῖι. Ῥοῦβ. 842, ἀλλ᾽ 
αὐτὸν. εὐφρόνως σὺ πραῦνον λόγοις. 19ὅ. κατεῖχε κἀπραάῦνεν. Ἐπ᾿, 

ΟΡΗχχ. ΕἸ. ΨΙ. ὀργήν τὲ πραύνουσα. ῬΟΙ͂ΥΌ. 1, 67, ὅ. 2, 18, 6. 4, 21, 4. 
Βομαθ, 85 Ενῇ, Βαξίη. Υαπᾶ., νυ ΡΥ ἰακ6 πραὔνξιν ἴῃ ἃ ΠΘΌΪΘΥ 56Π86, δι 8 
ϑαρσύνειν (ΕἸ. 916), βραδύνειν (Ῥ. 1400), ταχύνειν, οἰο.- Βαϊ πραῦνειν 
18. ΔΙννδυβ ὑγϑηϑιίννα. 

πάνυ νυ]ρ. πόνου Ἐ. Ηδτῦ. (1 ὙνΒ ἢ οὗ. 1884, νόσον μαλαχϑῆς 
ἐῆσδε.) πόνον (ον πόνους) Τέοῖ5]κθ. πόνον Ηδυύμη, Βουρὶς. πάλιν οοη]. Νϑαοῖς. 
ταχὺ Μείη. «4 (Εα. Ο. ν. 817. ῬΘΥΒΔΡΒ πάσας (ἴγτοιη πασσω). Πόνον 
νου τηθϑη ἔγομθίο γαῦμου ὑπδη ραΐη (ὀδύνην). Πάνυ Οοσουγ5. ΟἸΪΥ ΟΠ66 
Βοβ465 ἴπ ὅΉρ!οοθθ, πᾶ {πῶ} ἴῃ ἀπδρεθϑῦ τηθίτθ, (Βά. Ὁ. 144. Βατρθ5 πα 5 
ΠογΘ δἢ ἰη50Π 6 γ 816 ἐδαθοϊορυ, ἃ πᾷ οομπ͵θοίπμθθ: ὥστ᾽ ἐπιῤῥαίνειν ὕπνον. 
Ῥμι]οοίθίθθ ομἀθαγοῦῦβ ὅο ἀϑϑιτθ Νϑορίο]θηηιιβ ὑπαῦ ΠΟ ΘΠΠΟΥΘΠΘΘ 0011] 6 
οαιιβθα ῬΥ πὶβ ψουμα ἀαγηρ' {Π6. ΤΟΌΤΉΘΥ. 

681. τί γὰρ ...:}] ΤῬΡραμ τοὴσὲ δοδίαος ὁ ψοῖι ἀεδῖρα 0 ἐακοῦ" ὙΤΠθ γὰρ 
15 προύθ πη ουγοραῦϊνο, 

ἐρᾷς] “Τλοιι ἀεοδῖγοει". Οἱ, 6600. Απῦ. 2330. ὃς ϑανεῖν ἐρᾷ. ἘΠ, 864, 967, 
6082. εἴ μοι τι δ]. ΑἸ4. εἴ μοι (γρ. οἴμοι) τι Ἐ΄, οἴμοι, τί τόξων .. 

ΤΌΣΩ. ΒΌΡΡΙν ἐρῶ λαβεῖν. 
τόξων] 1. 6. Ῥονν δηᾶ διγονβ, 8δη8 {Π6 δηθγθ δρραγδίιβ ἴον βῃμοούίηρ, 

1πο] υαϊπρ' {π6 ααἰνου, Ὀαὺ ΘΘΡΘΟΙΔ ΠΥ 0Π6 Δ Γονγ5; ϑἔου ὑπ6 Ἡοιηθυῖο 86 οὗ 
{π6 νοτᾷ. 1]. φ΄. 496 1. Ἐπτ, Τοη. 534. 

ἀπημελημένον] «Νεοριοοίοα, ουογοοκοα". Ἡδτγοᾶ, 11. 139. ἐν τοῖσι ἀν- 
δραπόδοισι ἀπημελημένον. 182. 59. δορί. Τ02, ϑεοῖς ... παρημελήμεϑα. 
Επῃ. 800. Ου. ἀτημελημένον. : 

θὅ8. παρερρύηκξϑν] “Π7α5 ε[1ρί αδἴάε πιποῦϑονυεα᾽", ἔγτγοτα παραρρεῖν. ϑ6101: 
παρεχπέπτωκεν. Ῥ]αί. Τιορρ. ΥἹΙ. 781 Α. πολλὰ ὑμῖν παρέρρει. Ῥδιη, Ρ. 110, 28. 
ἕτεροί γε λόγοι παρερρυήκασι πρὸς ὑμᾶς ψευδεῖς. Χοη. Απ. ΤΥ. 4. 11. ὅτῳ 
μὴ παραρρυξίη (ἡ χιών). Ἐπρο]15 Μοΐη. Π. ὅ406, μαένεταί τε καὶ παραρρεῖ 
τῶν φρενῶν. Οταξίη. Μοϑίη. 11. ὅ2. ὕδωρ παραρρεῖ. Τιποίδη, ἀϊβριι. ὅ, κἂν 
εἴ τι ἐν τῷ τῆς ποιήσεως δρόμῳ παραρρυὲν λάϑῃ. ἘΠριϑὺ. το ἬΘΡΥΣ ΤΣ 1. 
μήποτε παραρρυῶμεν. 

ὡς λίπω μή τῳ λαβεῖν] Δα τηϊρηιδ ΘΑΒΙΥ οογγθοῦ ὡς λαβεῖν μή τῳ 
λίπω, Ὀαὺ οἵ. 882. (Βα, Ο. 1866. 1197. ΤΠθΥθ 15. 0 πϑϑᾶ νὴ ΒΌΓΡῸ5 ἴο 
Πτηϊῦ τῳ ἴο {Πγ5568. 

θὅ4. ταῦτα οτι. Ε΄. Φα. ἦ γὰρ τὰ κλεινὰ τόξα ταῦϑ᾽ ἃ νῦν ἔχεις; 
ΘΟΕ ],.1177. 

τόξ᾽ ἃ νῦν] τόξα νῦν ΑΙΑ. 
ἃ νῦν ἔχεις] “ ἩΡΛίοι ψοῖι ποῖὺ Ποϊα (ἴηι γον μαπα)". α, ἁνταῦϑ'᾽᾽ ἔχεις. 
θὔδ. Οομηθοί ταῦτα, ἃ βαστάξω χεροῖν: ἴον {ΠπῸ νγογᾶβ οὐ γὰρ ἄλλα 
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ΝΕ. ἄρ᾽ ἔστιν ὥστε κἀγγύϑεν ϑέαν λαβεῖν, 
καὶ βαστάσαι σφε προσκύσαι ϑ᾽ ὥσπερ ϑεοόν ; 

ΦΙ. σοί γ᾽, ὦ τέκνον, καὶ τοῦτο κἄλλο τῶν ἐμῶν 
τ ὁποῖον ἄν σοι ξυμφέρῃ γενήσεται. 

ΝΕ. καὶ μὴν ἐρῶ γε.. τὸν δ᾽ ἔρωϑ᾽ οὕτως ἔχω" 660 
εἶ μοι ϑέμις. ϑέλοιμ᾽ ἄν εἰ δὲ μὴ, πάρες. 

γ᾽ ἔσϑ'᾽ ἅτ ραιθηϊμϑίϊο, ΟἱἁἉ, 938, ὑμῖν τάδ᾽, οὐ γὰρ ἄλλον οἶδ᾽ ὅτῳ 
λέγω, | ἀνακλαίομαι. 

ἄλλ᾽ ἔσϑ᾽ ἀλλ᾽ ἃ Ὁ. ἄλλα γ᾽ ἔσϑ᾽ ἃ ΔΑ. ΑἸὰ, Ὑὰτπ, ἄλλ᾽ ἔσϑ᾽ ἃ 8. 
Κ. ΕΒ. Τ. ἀλλ᾽ (βιο) ἔσϑ᾽ ἃ 1Τ.. ἔστιν ἀλλ᾽ ἃ Ηανΐ. ταῦτ᾽ ἔστιν, οὐ γὰρ 
ἀλλ᾽, ἃ β. χ- Ηοτν. ΔΑ. Ο. Ρ. ἃ: δαϑεῖς οὐ γὰρ οὖν ἄλλ᾽ ἔσϑ'᾽ ΟἿ 
Οὐ ταῦτ᾽, οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλ᾽, ἃ ... Ἡοιι. Οᾶ. ΥἼΠ]|. 811. ἄταρ οὔτι μοι 
αἴτιος ἄλλος, ἀλλὰ τοκῆξ δύω 

ἃ βαστάξω χεροῖν] ΕἸ. 1199, Ὀρέστου σῶμα βαστάξω χεροῖν. 90. 
θδ6. ἀρ ἄρ᾽ Ι,. 
ἄρ᾽ ἔστιν ὥστε ...:] Οἐ, ΕἸ. 1454. πάρεστ᾽ ἄρ᾽ ἡμῖν, ὥστε κἀμφανῆ 

μαϑεῖν; (Βα. Ο. 1860. δικαιῶν ὥστ᾽ ἐμοῦ κλύειν λόγους. Ἐπτ. Ηρ’ Τ0. 
ἀλλ᾽ ἔστι κακ τῶνδ᾽ ὥστε σωϑῆναι, τέκνον. ΟΥ, ὅ3. ῬΙ]αί. ῬΠπερᾶ. Ρ». 108 Ε΄. 
ἔστιν ἄρα ... ὥστε ἀξιοῦσϑαι. ΟἿ οα (Β4. Ο. 1850. Τύ. 1162. Με. 
8, ὅ81. πη, 3. Ηδρτμι. δ Υίρ. ρ. 919. Οι. πάρεστ᾽ ἀρ᾽ ὥστε ...; (ἃ5 ἴῃ ΕἸ. 
1464). Οὐ πάρεστιν ὥστε ...; οἴ. θ67. παρέσται ταῦτά σοι καὶ ϑιγγάνειν οἷο. 

ϑέαν λαβεῖν) “Τὸ φεοί α οἴγηΐ᾽ οὗ ἴθ. Οἐ, ὅ8θ0. 
βαστάσαι “70 λαημηϊε". Ἰι,οί. “ὁοηίγ δοΐαν θ᾽. Βαϊ: Βαστάσαι. οὐ τὸ 

ἄραι δηλοὶ παρὰ τοῖς ᾿ἀττικοῖς, ἀλλὰ τὸ ψηλαφῆσαι. Οὗ 1127. τὰν οὐδείς 
ποτ᾽ ἐβάστασεν (8150 οὗ {πῖ5 Ῥον). ΕἸ. 905. χερσὶ βαστάσασα. 1410. (ΕΒ. 
Ο. 1106. Ηοπι. Οά. φ΄. 408. αὐτίκ᾽ ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε, καὶ ἴδε 
πάντη. 

θὅ7. μὲ] Ωιι. τὲ, ὁΣ σφε, οὕ ψιν ... ΟΥ καὶ βαστάσαντα προσκύσαι 
σφ᾽ ὥσπερ ϑεόν. 

προσκύσαι} “Το [ῖ55, ἰο αὐογε". Τιδῖ. “οδομίανί, αὐογαγε". ῬΙαῦ. Ψ10. 1. 
Ρ. 471 Β. λέγεται δὲ ἔχων τι χρυσοῦν ᾿“πόλλωνος ἀγαλμάτιον ... τοῦτο 
καταφιλεῖν. Ἱμιοΐδῃ. 46 Κϑουτι, 8. 12. ὁ δὲ πένης ἰλάσατο τὸν ϑ'εὸν, φι- 
λήσας μόνον τὴν αὐτοῦ δεξιάν. Οἷο. ἴῃ γοιν. ΤΥ. 8. 48. 

ὥσπερ ϑεόν] ΥΑΚκοῆοΙα ααοίο5β “Ζῆβοι. βθρι. ὅ8ὅ. ὄμνυσι δ᾽ αἰχμὴν, 
ἣν ἔχει, μᾶλλον ϑεοῦ! σέβειν πεποιϑὼς. ΟἸοια. ΑἸοχ. Ῥγοίσγορί. ρ. 42 Ὁ. 
Σκυϑῶν δὲ οἵ Σαυρομάται ἀκινάκην σέβουσι. Μίνρ. Ζη. Χ. 118. “δεοαίνα 

. ημϊ ἄθι5, δὲ ἐδίμιπι, φμοά ηιυΐδοῖίο το, 1 πῶπὸ ααἀϑδῖπίῦ. Ατημηΐδη. ΜδγΟΒ]], 

ΧΥΤΙ, 12, “δαμοίϊοφιο ηιμογοηῖθιδ, φοδ ῬΥῸ πμηιῖηῖδιδ οοἰμηΐ, 77 αὐ 676 86 }67- 
η)αη 5705 ἴηπ ἤάδ (66. Θμακὶ)}. 

θὅ9. ξυμφέρῃ] συμφέρον Ε΄. “ϑμίί, ὃ6 ἀργοοαῦϊο ἐο᾽, ΟΥ “6 ΧὉ7 γοιι»" 
φοοά» 

6600, καὶ μὴν ἐρῶ γε] “Ἡγεὶϊ 1 λαυθ ἐμὲ δεῖν᾽. 
601. εἴ μοι “γλέμις) Οα. εἰ μὲν ϑέμις (μοι Ῥαδίπρ' ἃ 91055). Αμπᾶ 580 οοηΐ. 

Ποῖ βὶς. ρυον. Βιιγροβ ἴῃ Αἀᾷ. Οἵ, οπ Τὰ. 809, Βαΐ οἵ, ΕἸ. 482, οὐ γάρ σοι 
ἁγέμις οἷο. 

ϑέλοιμ᾽ ἄν] 8.0. βαστάσαι αὐτὰ οἴο. 
πάρες] “οί ἐξ ρα55, ἰοέ ἐξ αἰοπθ᾽, ΟἿ, (. Ο. 868. ἄπαϑον ... παρεῖσ᾽ 

ἐάσω. ΤἼηΘ ἀδι8] τηθϑπΐηρ ΠΟΎΘΥΟ οὗ πάρες 15 “Ῥογηιΐ᾽, δ5 ἴῃ ΕἸ. 1482. 

᾿ “ὁ ΡῪ ΡΣ ὙΨῊ “. Ὁ Σ ΝΩ͂Ν ἐλ," Αι δι 

δι ἡ ἢ χρουυμ 

΄ἷ- 

: ,» ἃ ͵ ἃ σον δ ν  τδεῆι αιοαεξσι νυ, ὡα, α ρου κυς Ὡς δὼ το τος ον, 
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ΦΙ. ὅσιά τε φωνεῖς ἔστι τ᾽. ὦ τέκνον. ϑέμις. 
Ω᾽ 2. Α ὦ «9 ὕ ᾽ » , 
ὃς γ᾽ ἡλίου τοὃδ εἰσορᾶν ἐμοὶ φάος 

7 ,ὔ κι δι ἡ Ἄ ᾿] "» μόνος δέδωκας. ος χϑὸν Οἰταίαν ἰδεῖν. 
{ , ’ « γ τι τ ἀρ 
ὃς πατέρα πρέσβυν, ὃς φέλους. ὃς τῶν ἐμῶν 66 
ἐχϑρῶν μ᾽ ἔνερϑεν ὄντ᾽ ἀνέστησας πέρα. 
ϑάρσει. παρέσται ταῦτα σοι καὶ βαστάσαι 
καὶ στόματι δοῦναι κἀξεπεύξασϑαι βροτῶν 

ἀλλά μοι πάρες | κἂν σμιηρὸν εἰπεῖν. πα εἰ δὲ μὴ, οὐ ϑέλω (85 Νϑιοῖς 
αἶθο ὁοη͵].). Οὐ εὐ δὲ μή γ᾽, ἐῶ (ον ἄφες). Νρορίοϊθμηιβ, πὶ οτᾶθυ {ΠῸ 

Ῥϑύξου ἴο Θομοθ8} Πῖ5 ἀθϑιρη 5, δῇβοίβ 61 υ θη 6, 
6602. ΟΥ, ΕἸ. 485. οὐ γὰρ σοι ϑέμις οὐδ᾽ ὅσιον ... ἱστάναι. 
ὃς γ᾽ ...1 ᾿ϑίποε ἐλοιι είς.) Βρέογτθ {π185 βΒΌρριυ σοι. ΟἿ, οὐ 189, ΟΡ- 

ΒΘΥΥΘ ΤΠΟΥ̓ΘΟΥΘΥ ᾧπ θιῃρη δύο γϑρϑύϊθοη οὐ ὑπ86 γραῦν φυόοποι. “ ΤῊΘ 
ΟΡβηῃ-ϑαυ θα οομῆάθηοθ Δη4 Πρεαγύ- [6 ]Ὁ0 ἸΟῪ οὗ ῬΙΠΠοούοίθϑ ἃ Ποὶρη θη ὉΥ 

᾿[π6 οομίγαδὺ ΠΟΥ Ὀγθϑθηΐ ἴῸ {π6 αἰ βϑι πα] ὕο οὗ ΝΘΟΡ Ο]θπλα8. 59 (ϑολη.) 
668. ἡλέου τόδ᾽ .φαος] ΟΥ 1000. γῆς τόδ᾽ αἰπεινὸν βάϑρον. 50}. 

Αρ. δὅ88. τῷδ᾽ ... ἐλύθη φάει. Ἐπ᾿. Ηδ]. 00. φῶς ἡλίου τόδ΄. Ῥποη. 1579. 
τάδε σώματα νεκρῶν. ΑΙ80 ΖΒο. Ῥοῖβ. 804. ζῇ τε καὶ φαος βλέπει. 

τοὺ Α..Β.. ΤΑΙ, Τύυτῆ,. τότ᾽ Ἐ.1,.. .τόγ΄- Ἐ΄ 
60ὅ. ὃς τῶν ἐμῶν ν7 ΒΉΠ01: ὃς ἐποίησάς μὲ τῶν ἐχϑρῶν ὑπερέχειν, 

ὄντα αὐτῶν ἐλάττονα. ΟἿ ἘΠ. 1090. ξῴης μοι καϑύπερϑεν χειρὶ καὶ 
πλούτῳ τεϑῶν ἐχϑοῶν ὅσον νῦν ὑπόχειρ ναίεις. 4δῦ. καὶ παῖδ᾽ Ὀρέστην 
ἐξ ὑπερτέρας χερὸς᾿ ἐχϑοοῖσιν αὐτοῦ ζῶντ᾽ ἐπεμβῆναι ποδί, 

660. ἐχϑρῶν μ᾽ (μ᾽ οπι. Ἐ'.) ἔνερϑεν ὄντ᾽ ἀνέστησας πέρα] Πέρα “δεγοπαᾶ᾽ 
Π6᾽6 566 15 ὉΠδιϊθ 16, ἔου Ὁ οδϑηποῦ Ρ6 ορροβαβᾶ ἰο ἔνερϑ'εν “δείοιυ᾽. Βυτ- 
885. ψ ἸΔΠΟἢς ΡΥΟΌΘΌΙΠΙν οογγθοίβ: ἐχϑρῶν ἔνερϑεν ὄντ᾽ ἀνέστησας 
υ᾽ ὕπερ. 

ἔνερϑεν] ΘΙ ΗΝ ὑποκάτω. 
ΘΙ: ἀνέστησας. ἐποίησας ἐπάνω αὐτῶν. 
πέρα] πέραν Τ,. 1 5αβρθοοῦ πέρα. Οα, μ᾽ ὕπερ, οὐ πάλιν, οΥ χερί. 
6607. παρέσται] “14 5λαϊϊ ὅδ αἰϊοιυαδίο, ροκϑῖδ!6.ω ΟἿ, οχ θὅθ6. 
ταῦτα] Θὰ. τῶνδε. ΟἿ, οα Απύ. ὅ46. Βαΐ ταῦτα Τηϑν ΡΟΒΒΙΡΙΥ ἀθρομα 

οῃ δοῦναι, ὑποιρ 1 ὑπ|πῈ 1Ὁ ΤᾺΥ ἔγομ ΡΥ ΟΌΦΌΙΘ. 
σοὶ καὶϊ] καὶ σοὶ ,ε6η. 
καὶ ϑιγγάνειν] Τα ργϑϑθηῦ ϑιγγάνειν ἄοε5. ποὺ δοοοτά τ {πὸ 

δογδίβ δοῦναι δηᾶ ἐξεπεύξασϑαι. Φα. καὶ προσϑιγεῖν (οἵ, 9. 817. (Εά. Ο. 
118. πα ΘΟΠΊΡΑΓΘ προσψαύειν). Οὐ καὶ βαστάσαι (061. 606ὅ.).. ΟΥ χερσὶν 
θιγεῖν. Οὐ ταῦτα προσϑιγόντι σοι] τῷ δόντι δοῦναι. Θιγγάνειν 1 5υβρθοοῦ 
ἰβ ἃ Ρ]0855 οὐ. βαστάσαι. ᾿ 

6608. καὶ δοντὶ δοῦναι νὰ] κἄχοντι τεῖναι δγνν. ὅ6}01; ἀντὶ τοῦ 
ἀποδοῦναί μοι τῷ δοντί σοι. ΟἿ. 114. οὐ δοϑήσεται ] πλὴν σοί τε κἀμοί. 
ΑἹ. 1184. μισοῦντ᾽ ἐμίσει. Βυὺ {πὶ5 86 οἵ δέδωμι ἕο ἀποδίδωωι, ἔον 
γγΠ] 0 ΘΟ ἐΘ ον υϑίουβ ο Ηθυμα δᾶ Αρο]]οά. 11. 4. 2, 15. γδύμου ρυοθ]θιηδίϊοαὶ. 
Α5. ὉΠ6 Ῥαβδθαρδ βύϑη δ, τν6 τητιδῦ ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ Θοηαϊθοη ὧο Ὀ6 Ρο] 6] ἱπηρ]164 
ἴῃ {[Π6 Φθυτη5 οὗ {πΠ6 ῬΘυτΉ 55101), 1 0Π158 56η856; “7 7οτι πιαρ ἤπηπαῖο ἐν τυρωροη, 
οη οοπαάϊεοτ οὐ γϑέμν πίη “ἐἤοθηὶ 0 πὶ τυὴο οἰογοα ἐΐθηὶ ἰο ψοι". ὅὃ.0 δ'ομϑθίου: 
“πορέ εἰδὴ θα αγὐηῖα θην οοίανο, 51. ἐάπιθη μὲ δα ηιϊμὶ γοήας". Βαῦ {π15 566 "5 

γα. ἰᾶηθ. Μιβργανθ ἱπρϑηϊοιιδῖγ, ἃπᾶ, 1 ὑμῖης, τα τπαποῖ ΡΥ ΟΡΔΌΙ ΠΥ, 
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3 «ὦ -» 5. "ὦ - ΄ Ἀ 
ἀρετῆς ἕκατι τῶνδ᾽ ἐπιψαῦσαι μόνον 

εὐεργετῶν γὰρ καὐτὸς αὔτ᾽ ἐκτησάμην. 
- 3 ἸΝ 

ΝΕ. οὐκ.ιἄχϑομαί σ᾽ ἰδών τε καὶ λαβὼν φέλον. 

οομ͵θοίαγο5 καὶ στόματι δοῦναι ((011. Επαν. Τιο. 1184, φιληήμασίν τ᾽ ἔδω- 
κεν. Βδροῖ. 621. χείλεσιν [ διδοὺς ὀδόντας). ΟἿ, 6ὅγ7. καὶ βαστάσαι με 
(σφε) προσκύσαι ὃ᾽ ὥσπερ ϑεόν. ΤΠ ΘΟΙΠΙΠΟ. γΘϑαϊηρ' 15. ον! θη ]ν οοΥ- 
γρῦ. πα. καὶ χερσὶ (οΥ χειρὶ) τεῖναι. ΟΥ καὶ ψηλαφῆσαι. Οἵ κἀπ᾽ 
αὐτὰ δοῦναι (“απα ἰο γοίμνη ἐμθηι). Οὐ κατ᾽ αὐτὰ (οΥ κἄπειτα) δοῦναι. 
Οὐ καὶ προσκύσαι, κἄπειτ᾽ ἐπεύξασϑαι οἷο. 

κἀξεπευξασϑαι] “πὰ ἰο δοαξί φγοαίίμ". ΟἹ. Α: καυχήσασθαι. Βυγρο5 
ὙΥἸΠἢ 5ΟΙῚΘ ΥΘΆΒῸΠ ΟὈ]Θοΐβ ὅο {Ππ6 οοιηροιμπᾶ ἐξεπεύχεσθαι, τὶ ἩΠΙΟἢ οὗ, 
ἐξεπάδειν ((Εἅ. Ο. 1194.), ἐξεποωβρεῖν (ΕἸ. 470.). ΒοΙἢ τΣνπΐοῖ ραββαρθθ 816 
ΡΥΓΟΡΔΌΙΥ οουταρί. Ου. κἀπεξεύξασϑαι. ΟΥ κἄάτ᾽ ἐπεύξασϑαι. ΟΥ τλύποΥ 
καί σ᾽ ἐπεύξασθαι (οἴ. (Ε4. Ο. 1024... 

βροτῶν] βροτοῖς δ ϑη. 
6009. ἕκατι] ὅθε ΒΙοιηῇ, 6]. Ῥϑυβ. 848. 
τῶνδ᾽ ἐπιψαῦσαι] Ωι. τῶνδε προσψαῦσαι. ΟἿ, οπ ΤΥ. 1214. 
6010. εὐεργετῶν] ΕῸΓ {Π6 βουνίοθ ἢ6 τϑπᾶθγθά ἴο Ηδθυθι]ο5 ἴῃ βϑυθπρ' ΗγΘ 

ἴο Ηἷβ ἔπη ΥᾺ] Ρ116, ο νυ ΐοῃ δοὺ μ6 ΔΠΠπ|85 ἀρϑΐῃ 801. βομο]: αὐτὸς γὰρ 
ὑφῆψε τῷ Ἡραλλεῖ τὴν πυράν. ΟΥ, ὨΙοᾶ. ὅ΄ο. ΤΥ. 88. ῬμΙΠοβίν. Ιόομ.. 
Ῥ. 889. Ῥμι)οϑύν. Ἡδγοῖο. Ρ. 702. Οἷο. Ταβο. 11. 7, 19, Ονἱᾶ. Μοί. ΙΧ. 
220 {, 28. Ηγρίη. δ}. 102, “Οὐ τὰ ϑοποβεοίμηι Πουοιίθ5 διαβ δαρίξέας αἰϊουϊ- 
πᾶ8 οἱ ἀοπαυΐξ᾽. 86. Αοσοογαϊηρ' ἴο ΟΥΠΟΥΒ (88 ΑΡρο]]οᾶ. 11. 7. 7. δηᾷ Δυρ, 
ΤΥΔ0}.) {πΠ6 Ῥονν ἃμᾶ διγον5 ἀρ] νουθα τὸ Ῥοθδβ, ἴγοιὴ ΠΟΙ ΠΟΥ ὙγΘ 6 ἴῃ - 
πον θα ν Πῖ5. 501. 

καὐτὸς Δ. Β. Κα. 1.. Βα. Τ. Τατη. αὐτὸς ΑΙᾶ, κἀγὼ Ἐ'. 
011---8, ΤΊΘ56 {ῃγθθ 11πη65., ὙΠ 1Ὸ ἢ ἀΥ6. πιϑῖι ΠΥ οοηθηπθα το ῬὮΪ]., Ὁ1η- 

ἀουῇ ο]θϑοῦβ ἃ5. ἃ. Βρισῖου 5. δια ρ] ]Ποαύοη. οα ὅΠπ6 νογᾶβ εὐεργετῶν ... ἐκτη- 
σάμην. Οδγίδίηγ εὖ "παϑὼν οδηπο Ὑ611 ΔΡΡΙΥ ᾽ο Νρορίοϊβιπιιβ, ΤῸ [6 
ἢδΑ γϑοθὶνϑθα πὸ ρυϑυΐοιιβ ἔδνοιυ ἔγοιη ῬὮΏ1], αμᾶθυ 150 Ὀγϑοϊςθῖβ {π6568 
11πη65. Το ου]οίη (Μίη. ϑόορα. Ρ. 10.) Ὁππ8 αἰδύγιθυιῦθθ ὑπ6 ρϑϑθαρο: ΝΕ. 
οὐκ ἄχϑομαι ... χωροῖς ἂν εἴσω. ΦΙ. καὶ σέ γ᾽ ... Τῦ Ῥθοοιηθ5, Π6 {π|50]1Ὁ 
ΟΌΒΘΡνΘ5, ἸὩ16} 1655 ὕΠ6 Ῥϑύϑοῃ οἵ {π6 ἔν] ἃ Πα ννοθ-ϑύυτ οἸζθη ῬΒΙ]οοίθίθβ, 
πη οὗ {π6 ᾿πἀορθηάθηΐ Νϑορύίο]θιητιβ, ἤο οἴου {116 γτϑιηδυῖς ὑπαῦ ΠΘ6 4065 πού 
γοσγϑὺ Πονίηρ' Πδα {ῃ86 ΟρΡρου αἱ οἱ πηϑ]τῖηρ' ἃ Β[ΠΟΘΙΘ. Δηα ὕσιθ ἘρΙ Πα, 
ὅπο. δ ΘΧρ  ϑϑῖοι ἴῃ ὑπὸ τηοαθῃ οὗ Ῥ]]οούθἑθβ ννοι]α 6 τὐίου]ν 111- 0] οθᾶ, 
ΒΟΠΠοΙ, ἴοο {πῖηκ {πᾶῦ π6 ψογᾶβ οὐκ ... εἴσω τπαουθίθαϊν ὈΘ]ομρ' ἰο 

. Νβρορΐ., ἃπα ΘΧρ]δΐηβ ὑμῖι8: “Ἷ ἀἄο ποῦ γϑρυθῦ Ὠϑνίηρ' ἕο! γοὺ ὈΥ δοοϊάθηῦ 
ἴῃ ὑπὶ5. Ρ]δθθ, δη τηϑᾶθ γοὰ Τὴ ἤθη. ΕῸΣ, ΘΠ ἃ Ἰηϑ 15. ὙὙ1Π1ηρ' ἴο 
ΤΘΟΟΙΊΡΘΗ56 Ῥϑηθῆϊθ (5πὸ} ἃ5. ὑπᾶῦ 1 πᾶνθ οοηΐουυθα οἡ γοῖ 1ῃ ῬΓΟΙΏΪΒΙΠρ' 
ἴο τϑϑίουβθ γοι 0 γοῦν ΠΟΙΩ6) ὈΥ͂ Οὗπδυ Ῥθπθῆϊθ (ἃ5 γοὰ Δ1΄6 ΠΟῪ οΐηῃρ' ὈΥ 
ΒΥΔη Πρ ΤΥ ΥΘητΘ50), 50 ἃ ΕΠ] Θηα 15. ὃ ὑγθαβιγα ΤηοΥὉ 0 Ὀ6 γϑ]παθα ὑπ δ 
811 ἰχθαϑιιγοβ. Βοῦϊχο πονν ἰπο ὑπΠ6 οδγνθ.᾽" ΤΤ|Ὸ0 5816 ΦΥΎΘΏΡΘΙηΘηῦ 15 

. δαορίοῦ Ὀγ Ηδτῦ, δᾶ Νϑποὶς, Ἡδυϊηδηη 8150 διβ5:ρῺ5 671---8 ἴο Ναορῦ., ΟὨΪΥῪ 
Π6 γϑηβροβο8 ὑπθιὴ οἵου 671. Βουρῖκ υνἱῦ 11{016 ΡΥΟΡΔΌΪΠΥ Δυυϑηρθθ ὑππ8: 
ΝΈῈ. οὐκ ... ΦΙ. χωροὶς ... ΝΈ. καὶ ...0ΟΘ]1 ΦΟΠΠονν βομποια, ὡμᾶ Ἡδχ, 

671. οὐχ] οὐδ᾽ ὙΥεΚοΐ. ᾿ ς 
ἰδών τε καὶ λαβὼν [16 τι585. ἐδεῖν τὲ καὶ λαβεῖν Υεακ. νδαν. Βι. 

θοᾶ, Ηδτί. ἐδών τι καὶ λαβεῖν Εν. σοι δρῶν τε καὶ λαβὼν φίλα Ἠδιτα. 

ἜΘ ΟΝ ΕΗ ἩΡν 
“7. 

Ὄδ ΠΥ “ΟΣ 

Ν 
ΡΥ Ψ 

Ὸ 

ὝΒΕΡ Ἁ ΦΥΥΕΣ 

δε δὲν. ἡ ὰν ὃς. ἴδιο δ τὰ το γδιο,ς, 

αϑω, ὅκα π΄. νῶν 
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ὅστις γὰρ εὖ δρᾶν εὖ παϑὼν ἐπίσταται, 
παντὸς γένοιτ᾽ ἂν κτήματος κρείσσων φίλος. 
χωροῖς ἂν εἴσω. ΦΊΙ. καὶ σέ γ᾽ εἰσάξω τὸ γὰρ 
νοσοῦν ποϑεῖ σε ξυμπαραστάτην λαβεῖν. θτῦ 

Στροφὴ α. 

ΧΟ. λόγῳ μὲν ἐξήκουσ᾽, ὄπωπα δ᾽ οὐ μάλα, 
[676---690 --- 691- Τ06.] 

εχ (δα Δηΐ. 1186.) τϑμᾶθυβ {}|15: ὑφμθηὶ δίηιιϊ ας υἱαὶ αριΐσηι ἀανιῖ". (ΟΥ̓, 
ΕἸ. 1814.) ΟΥ̓ Ατῖβῦ. ΡῚ. 284. ἀλλ᾽ ἄχϑομαι μὲν εἰσιὼν εἴα. 

612. εὖ δρᾶν εὖ παϑών] 550}. Ἔα. 810. εὖ δρῶσαν, εὖ πάσχουσαν. 
Αὐἱϑῦ. ῬῚ. 1029. τὸν εὺ παϑόνϑ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ παλιν μ᾽ ἀντευποιεῖν. ΤΆῦο, 
1. 40. οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ ἀλλὰ δρῶντες κτώμεϑα τοὺς φέλους. οιη- 
ῬδγΘ αἶδὸ Απῦ. 1081. εὖ σοι φρονήσας εὺ λέγω. 904. καίτοι σέ γ᾽ εὖ 
᾿τέίμησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ. 256}. Αρ. 486. εὖ γὰρ πρὸς εὖ φανεῖσι προσ- 
ἅἍήκη πέλοι. 

1618. παντὸς ... κτήματος] Ου. πάντων ... κτημάτων. ΔΛηΐ. 1060. ὅσῳ 
Ἰράτιστον κτημάτων εὐβουλία. 

κρείσσων φίλος] ᾧπ. κρεῖσσον φέλος (56, γενόμενος; 5 α ἰθπα}). 
Οὗ, Απί. 1060. κράτιστον κτημάτων εὐβουλία. 102. οὐκ ἔστιν οὐδὲν μτῆμα 
τιμιώτερον. 084. ΕὟ. 0]. ὁ χουσὸς ἤσσον χτῆμα τοῦ κλάειν ἂν ἦν. 

614. ΦΙ. χωροῖς ἂν εἴσω. ΝΈ. καὶ σέ γ᾽... Βοῖρκ. ΥΥοΙρΙγΥ. Νοορύ. 
αἰτθοῖβ ῬὮΪ]). ἰο ϑῃίθυ Πὶ8 οᾶνθῦη, ἴο ὕδϊκθ εἰεέοθεϑ τὴ γγμδὺ Π6 Τα Ϊγ6 5 
(6155 8). 

χωροῖς ἂν εἴσω] ΟἿ, οπ ΕἸ. 687. κλύοις ἂν ἤδη. ΤΥ. 624. Αγῖδι. Ἐπ. 
1101. ϑ'έοιτ᾽ ἄν. 

καὶ σέ γ᾽ εἰσάξω] καί σ᾽ εἰσάξω Ε. 7686, απ 10 υυἱῖ οοπάποί γοῖι 
ἵπ 00. 

τὸ γὰρ] νοσοῦν] ὅο 449. τὰ δὲ | δέκαια. ΟἿ οῃ 264, 
τὸ γὰρ νοσοῦν] τὸ γὰρ νόσου ὀοπ]. δ ακεί. Βοίίεν τὰ τῆς νόσου. 

Βαῦ ποῦ 15 Π0 πϑϑᾶ οὗ δὴγ οογγθοίΐοῃ. ΟἿ. οὐ Τὰ. 196. τὸ γὰρ ποϑοῦν οἷο, 
(Εα. Ο. 1617. Ἐπτ. Τρ. Α. 1280. τὸ κείνου βουλόμενον. Αὐἱδί, Ὑ65Ρ. 
1455. ἐπὶ τὸ τρυφῶν καὶ μαλακόν. ὝΠπαο. 1. 86. τὸ μὲν δεδιὸς αὐτοῦ ... 
τὸ δὲ ϑαρσοῦν εἰς. 1. 48. ἐν τῷ τοιῷδε ἀξιοῦντι. 1. 142, ἐν τῷ μὴ με- 
λετῶντι. 

Ο΄1ὅ. σε οτη. Ἠϑ1]. 
010--28, ΤΠΘ ΟΠον5. [ΘΟ] ΠΡῚΥ Ῥθνν81} ὉΠ6 βαθυϊηρθ οὗ Ῥμῃϊοοίθίθϑ, 

8διηα δηθιοῖραίθ ἴον Π6 ἸΠΠΘΡΡΥ βυθβουοι ἃ ΘΡΘΘΑΥῪ γϑίδαβθθ αὖ {Π6 παπᾶβ οἵ 
᾿ ΝΘΟΡ(ΟΙθηλ5, ὙΠΟ56 ὑγθϑομούοιι 5 οοπάποῦ, 85. ϑομπϑία, οὔβθυνθϑ, 566 15 ἴο 
θ6 ϑηῃύγθὶυ ἰογρούζοη Ὀγ π6 ΟΠου5. 

010---88. Βυϊίπηδηη οἴνθα {Π18 85. ὕΠπ6 βΌΠΘΥΔΙ τηθϑηΐϊηρ; “ ΠᾺ]]πι5. Θϑὺ 
ἰηΐθυ 605 4105 νἱᾶϊ, αὐαταθ πιπτι8 ὑϑηΐιτη ᾿Ἰη ΘΥ 605 ἀθ ααΐθαϑ δ αΙν:, Οἵα }πι8 

ΒΟΥ ΤΩΪΘΘΥΔΌΙΠΙΟΥ 51 βουΐθ Βα71ι5.᾽} ΘΙ ΠΆΠΑΥΙΥ βοι, Ῥέομι. 435. μόνον δὴ 
πρόσϑεν ἄλλον ἐν πόνοις δαμέντ᾽ ἀδαμαντοδέτοις Τιτᾶνα λύμαις εἰσι- 
δόμαν ϑεὸν 'Ἄτλανϑ'᾽, ὃς ... Επν. ΜοΙδη. ΕἾ. 1. Ζεὺς, ὅστις ἐστὶν, οὐ 

γὰρ οἶδα πλὴν λόγῳ Ι κλύων. ἨδρτΥδο], ὅ. οἶδα δ᾽ οὐ λόγῳ μαϑῶν. 
010. ὄπωπα δ᾽ οὐ μάλα] “Τλοιηΐι 1 πϑυοι" βαιυ ἤιΐηι αἱ αἰ", ἃ5. 1 ΠΟῪ 

5600 Ρ]Ι]οο οίο5. ἃηα 15. βι ουϊηρ5. 
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τὸν πελάταν λέκτρων ποτὲ τῶν Διὸς 
ἀνὰ δρομάδ᾽ ἄντυγα δέσμιον ὡς ἔβαλ᾽ ὁ παγκρατὴς Κυύ: 

ψου παῖς" 

οὐ μάλα] “Νεῦυον αἱ αἰ". ΤῊΘ “μάλα δ ΣΘΠΡΈΠΘΠ5 1πΠ6 πορϑῦϊνθ. 80 
ΖΏβοι. Ῥεῦβ. 387. καὶ νὺξ ἐπῇει. κοὐ μάλ᾽ Ἑλλήνων στρατὸς . Ἀρυφαῖον 
ἔχπλουν οὐδαμῆ καϑίστατο ἔπτν, Ηδν. 887. κοὐ μάλα (νυν. καὶ μαλ᾽ 
οὐ) σμικρὸν φρονῶν. Αγὶδύ. ὕεβρ. 118 εἶτ᾽ αὐτὸν ἀπέλου καχαϑαιρ᾽" 
δ᾽ οὐ μάλα (56. ἐπίϑετο, ΟΥ 1π6 11κ6)ὃ. Ηδοτγοᾶ. 11]. 68. Αἴγυπτος ... ὁ 
μάλα ϑηριώδης ἐστί. 11. 98. οἵ δὲ ἐἰχϑύες οἵ , ἀγελαῖοι ο. οὐ μαλα γί- 
ψνονται. ΥἹ1. 80. τοῖσι δὲ ἐπιλεγομένοισι ... οὐ μάλα ἐϑέλει (γίνεσϑαι 
τὰ πέρδεα). ϑ'ομποιίά. γοϑᾷβ οὐδαμαά. 

617. τὸν πελάταν ...} 716 ἵπυαίίογ' οὐ ἐλ πιαγγίαρε δ6( οὔ Ψουθ᾽. ὅ.6}Π0]: 
τὸν πειράσαι βουληϑέντα τὰ του Διὸς λέκτρα. ... τὸν βουληϑέντα ἐπι- 
βῆναι τῇ εὐνῇ τοῦ “ϊιός. Πελάξειν, 1κ6 πλησιάξειν, ἄσσον ἔρχεσθαι, 
συγγίγνεσϑαι, ὁμιλεῖν οἴα., 5. Οὔὔθῃ τιϑθᾷ οὗἩ 580} ἰπέογοουγβο. (Βά. ΒΕ. 1101. 
ΤΥ. 11. πρὶν τ ὖδε κοίτης ἐμπελασϑῆναί ποτε. ἙἘπγτ. ΗΠ65. 914. Α5.. δᾶ 
ῬΙαῦ. ῬΠΡαΥ. Ρ. 888. ΒΙοιηῆ δα Ῥγοῖὴ 926. ΟΟΙηρδΥθ 4150 π6 ποῦ πλᾶ- 
τις, ἃ ευἷἱξ6᾽΄. Τῇ ποὰμ πελάτης Οὐοι5 ἀραῖπ 1164. ΖΦ 5οι, Ῥου5. 49. 

ἱεροῦ Τμώλου πελάται. : 
λέκτρων) “116 πιαγγίαγε δοά"᾽. (Εά. ΒΕ. 260. 821. Επτ. ΜϑΕᾶ. 140. 184. 

9906 εἰο. Οἔ ου ΤῊ 17. 
Διὸς ἴμ6 π|55. δῃᾶᾷ ΑἸᾶ. τοῦ Ζιὸς. Τ΄ Ταγη. ΒΙ. τῶν Ζιὸς Ῥογϑ. δᾶ 

ῬΙοη. 145 Τὴρ δυ61016, οὔβουνθθ ῬΟΥΒΟῚ Οἢ ὑπ18 ρϑϑβϑδρθ, 15 ΤΆΓΟΥ Ργθ- 
ἢχϑοα ἴο ῬΥΟΡΘΥ ἢϑθθ Ὀγν {π8 ἰγαροάϊδηβ, ϑχοθρῦ [ὉΣ θιρμαβίθ, οὐ ἴῃ [Π6 
ΘΟΙΠΙΠΘΠΟρηθηῦ οὗ ἃ. βθῃηΐθποθ ΤΠ οοργιδῖθ ΘοΟμβύθ Ὁ] ὈΪΙΠαΟΙ ἴῃ 500} 
ρῬᾶβϑαρθ9 85 ὕπ6 ΡΥΘΒΘΗΪ. 

678. Ἰξίονα κατ᾽ ἄμπυκα (κάιπυκα Ἠδ1].) δὴ (δὴ οἵη. Τ΄. Τασπ.) δρο- 
μάδα δέσμιον ὡς ἔλαβ᾽ {πὸ τη85. ΑΙᾶ. Ταταῃ. Βτ., ᾿ἸΙξίονα “δροιυάδα κατ᾽ 
ἄμπυκα δέσμιον ὡς | ἐλαβ᾽ Ο. ΜαιΠ. Ἰξίονα δὴ δρομάδ᾽ ἄμπυκα δέοσ- 
μιον ὡς ἔλαβεν γαίον δὰ Εῖι6β. 74. κατ᾽ ἄμπυκα δὴ δρομαδ᾽ Ἰξίονα 
δέσμιον ὡς ἔβαλεν Ηρα. ᾿ἸΙξέονα κὰδ δρομάδ᾽ ἄμπυκα δέσμιον ὡς ἔβα- 
λὲν Ηετπι. Βοίσ, Ρ. 9. ᾿Ιξίον᾽ ἀν᾽ ἄμπυχα δὴ δρομάδ᾽ ὡς ἐβαλ᾽ Ὁϊπᾶ, 
κατ᾽ αμπυκα δρομάδα δέσμιον ὡς ἐβαλεν γγυμά. κατ᾽ ἄμπυκα δέσμιον 
ὡς ἔβαλεν Ηδυί, κατὰ δροιιοδ᾽ ἄμπυκα δέσμιον ὡς ἔβαλεν ϑοπη. [Ἰξίονα] 
κατ᾽ ἄμπυκα δὴ δρομαδα δέσωιον ὡς ἐβαλεν Βειρὶκ. κατὰ δρομάδ᾽ ἀν- 
τυγὰ δέσμιον ὡς ἔβαλεν Νδιοῖ. κατ᾽ ἄμπυκα δὴ δρομάδ᾽ αἴσιμον (Ἰ. 8. 
καϑήκουσαν, τυοὶϊ ἀδεον»υεα) ὡς ἔβαλ᾽ ϑεγί. (γῆο ΤῸΥ αἴσιμον, 1: ὅθ. Πειίηρ, 
τὐοὶϊ πιογϊἐοα, Υϑουϑ ἴο Ηοπὶ Οἄ. δ. Θ10: ΗΠ 948. τίσειν αἴσιμα πάντα. 
Ἐΐγω. Μ. πὐμρί. δα 1.1). Θὰ. ὡς κὰδ δρομάδ᾽ ἄντυκα δέσμιον ἐξέβαλ᾽. 
ΟΥ κατ᾽ ἄντυκα δέσμιον ὡς δρομαάδ᾽ ἐξέβαλ᾽ ... 1Ιὸ 15. ΒΙΡΏΪνΥ ΡΥΟΌΔΌΪΟ 
ἐπαὺ ᾿Ιξίονα 15 ἃ Ρ͵1οβ5. Ὁ 15. ο]θοϊβᾷ Ὀγ Εγῇ, βομη. Βουρῖς. Νδαοῖκ. βου οἷο, 

“ἄμπυκα) Ι. 8. τροχὸν, “ὦ τολεοι᾽. ὙΠ6 Μ66] οὐὗἩ ᾿χίοῃ 15. ᾿ιογθ 68}168 
8ῃ ἄμπυξ, ἔγοτση 05 ΥΘΒΘΙ  ὈΙθηο6 ἴῸ 800} ἴῃ 18. οἰγοῦϊον ἔοσγα. ὅ6Π01: κατὰ 
τὸν τροχὸν δεδεμένον. Ηδδγομ;: ἀἄμπυκες" τὰ διαδήματα ἢ χαλινοί. ἢ 

τροχοί. οὕτω Σοφοκλῆς ἐν Φιλοκτήτῃ. διὰ τὸ κυκλοτερές. Βεΐ πον οϑῃ 
ἀἄμπυξ ταρδῃ ἃ Μ]66] νυ} ΒΟΠῚΘ ΥΘΏΒΟΠ 5115 ΜΒρΡΥαΥΘ, ὙΠῸ ΡΙΌΡΟΒΘΒ 
ἄτυγα. “ΟΝ, ὑπουρὴ πιβιια ΠΥ τηϑϑηϊηρ “ἐλ’ οἰγομηιίθυθηοθ οἤ ὦ οἠηγιοί᾽, 
15. 4180 ϑρᾷ ἰο ἀδοποίθ δὴν οαγνοᾶ οὈ͵]θοί. ὅ0. δἷ8ὸ γτϑδᾶβ Νδοῖκ {(ὑγπ0 
Οὔβοσγοθ: “ΝΟΥ ἄοο5 ἀμπυξ 5ΒΙΡΏΪΥ ἃ 66], ΠΟΥ͂ 18 10 ἃ ἴοϑιμϊηΐη 

Ἂ 
ο 
3 
υ 

ποι’). ὙΥΠπαῦ βόρῖι. ΠΟΥ 64115 δρομὰς ἄμπυξ (οΥ ἄντυξ), Ῥίπᾶδαιν 64118 πτε- 
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3... δἢ 

ἄλλον δ᾽ οὔτιν᾽ ἔγωγ᾽ οἶδα κλύων οὐδ᾽ ἐσιδὼν μοίρᾳ 68ι 
τοῦδ᾽ ἐχϑίονι συντυχόντα ϑνατῶν, 

ρόεις τροχὸς. ΕῸΥ πῖ5 οἴδηοθ Ζθαβ Ῥοπμπᾶ Τχίοη να} Ομ η5 οὐ Ὀγ855 ἴο ἃ ἤθυῪ 
ὙγΠ66], Οἢ ὙΥΠ10 1 Π6 νγἃϑ ἸἈΘΘΒΒΘΏΥ γν ἢ 1016 4 τουῃᾶ δα τουπά. ΡῬΙΠά8. 88 05 
οὗ ᾿χίοῃ, Ρ. ΤΠ 26. μαινοωέναις φρασὶν Ἥρας ἐράσσατο, τὰν ΖΙιὸς εὐναὶ 

᾿ λάχον πολυγαϑέες. 40. ϑεῶν δ᾽ ἐφετμαῖς Ἰξίονα φαντὶ ταῦτα βροτοῖς 
λέγειν, ἐν πτερόξντι τροχῷ παντὰ κυλινδόμενον, τὸν βυεργέταν ἀγαναὶς 
ἀμοιβαὶς ἐποιχομένους τίνεσϑαι. Ἐπιν. Ηογ. 1297. τὸν ἁἀρματηλάτην | ̓Ιξίον᾽ 
ἐν δεσμοῖσιν ἐκμιμήσομαι. Ῥποη. 1192. ὡς κύκλωμ᾽ ᾿Ιξίονος. ΤΊΡα]]. 1. 8. 
τ. “ΠΙΠῸ ϑμηοποηι ἐρηίανο «]αϊοηῖς αἰδὶ 1 υεγϑανέμ οοἰονὶ ποαῖα πιοπιγα γοία". 
Ἡγρίη. ΕΔΡ. 62. ὅ'οβοὶ. δὰ Ῥῃωη 1188 Μ. 

δὴ οι. Τ. Ταση. Βαϊροβ οονγθοῖβ τὴν (ταν ὃ). 
6019. ἔλαβ᾽ [1|ὸ πι55. ΑΙ4, Τατπ Βι. Βεμηθᾶ. ἔβαλ᾽ ΥὙακ. Ποῦυ. Ὀ1πᾶ. 

βεγί. ἔβαλεν ἤογμι. Ηατύ. ΒουρΊς. Νδῦοκ. νὲν λάβ᾽ Βυτρ, 5980]: ὃν ἔδησεν ὁ 
Ζεύς. Τα τὺ οχραἰη δέσμιον ἔβαλε, “σαδί ἱπίο οΠαῖΐηδ, ἐπομαϊπθα". 80 
(Εἅ. ΕΗ. 1411 ϑαλαάσσιον ἐχρίψατε. (Βα. Κι. 667. ἄτιμον. βαλεῖν. ῬΆΙ], 
1028. ἄτιμον ἔβαλον. Μαείίι. ἃ. 446, 8. Βα δέσμιον λαμβάνειν. 5Θ61Ὼ8 
ΘΟΥ Δ ΩΪΥ ὃ ΤΠΟΥΘ ἰη{6]110 1016 ρῃγαβ56 ὑπδη δέσμιον βάλλειν. ΟΥ̓ Ἐπτ. ΕΠ65. 
14. δέσμιοι λελημινιένοι. ὅὃο ἀραῖον λαμβάνειν τινά (Ε4. ΚΕ. 216, ἐχέγγυον 
(4. Ο. 284, ἐνόρκον ΖΒοι, ἴῃ Οἴθβ. ρ. 899, 22, Ῥιμάογ ο]θοίβ δέσμιον 
8.5. Τηϑ 1 6 .]ν ἃ Ρ]055. 

680. Αρονου! Κρόνοιο Ηδτΐ 
παῖς οἵη. Τ' (Ρ]. παῖς δηλονότι) Ταχη. σύ. Οὗ, Ζβοι. ϑερί, 2340. 

ὦ παγκχρατὲς Ζεῦ 
681. οἶδα κλύων] “1 τοηιθηιθθν" 0 ἔαυθ ποαγὰ οΓ᾽. ὃο (4. Ἐ. 1142, 

οἶσϑα ... δούς; (“ἀοδὲ ἐλοιι τϑηιθηιον' (0 ἤαυθ σίυοη  ) 1048. ὅστις κάτοιδε 
τὸν βοτῆρ᾽ ... εἰσιδών. Ηογοά. 1. 20. Ζελφῶν οἶδα ἐγὼ οὕτω ἀκούσας 
γενέσϑαι. ἹΓ. δ2. ὡς ἐγὼ ἐν Δωδώνῃ οἶδα ἀκούσας. 1Π. 40. οὐδένα γάρ 
κῶ λόγῳ οἶδα ἀκούσας; ὅστις οἷο. ΠΙ. τῶ. φυλακὰς ... οἶδας ... εἰ μὴ 
ἰδὼν, ἀλλ᾽ ἀκούσας. 1Π. 117. ὡς δὲ ἐγὼ οἶδα ἀκούσας. ΖΒομίη, 1. 92. 
ἤδη δέ τινας ... οἶδα νικήσαντας. ὈϊΡμΐ]. Αὐπεη. 226 Εἰ. οὐ πώποτ᾽ ἐχ- 
ϑῦς οἶδα τιμιωτέρους | ἰδών. Τμποΐαη. Ὁ Ὁ. Μ. ΥἹ. 1. οὐκ οἶδα ἔγωγε 
καλλίω παῖδα ἰδών. ΒαρτΥ. ΕΔΡ. 17, ὅ. πολλοὺς μὲν οἶδα ϑυλάκους 
ἰδὼν ἡδη. 

082. ἐσίδων 1,. ρτ. ἐσέδον ΑἸά. Ταχπ. Υαπά. ἐσεῖδον Ἐ'. ἐσιδὼν (ἴο 
ργθ6 τὰ κλύων) δΥακοῖ. θοῦ Ηοτμι. Ὀὶμα, Ηδυῦ. βομπη, ΒΡ. ΟἿ. Απί. 
404. ἐδὼν (ἴδον οὐ εἶδον 811 {Ππ6 1η55.). 

μοίρᾳ ... συντυχόντα])] (Εἅ. Ο. 1404. τῇδε συγκῦρσαι τύχῃ. ΤΥ. 880. 
εἰπὲ τῷ μόρῳ .. . ξυντρέχει. 

688. τοῦδ᾽] 1. 6. ἢ τόνδε. ΟἹ. ΛΑπί, ΤΌ. πλείων γρόνος [ ὃν δεῖ μ᾽ 
ἀρέσκειν τοὶς κάτω τῶν ἐνθάδε. (ΒΕ. ΒΕ. 1614. βίου δὲ λῴονος | ὑμᾶς 
κυρῆσαι τοῦ φυτεύσαντος πατρός. (Εἅ. Ο. ὅ68. τῆς ἐς αὔριον | οὐδὲν 
πλέον μοι σοῦ μέτεστιν ἡμέρας. Αὐἱϑῦ. Αν. 81. νόσον νοσουμεν τὴν 
ἐναντίαν Σάκπᾳ (1Ἰ. 6. ἢ Σάκας). Ηογοά, δ᾿ 184. πυραμέδα δὲ καὶ οὗτος 
ἀπελίπετο πολλὸν ἐλάσσω τοῦ πατρός (ἰ. 6. ἢ ὁ πατήρ). Αὐἱδύ. Ρ]. δ88. 
τοῦ Πλούτου παρέχω βελτίονας ἄνδρας. Μειῆ. δ. 458. ΞΟΠηΘΙα. 58 Υ5: 

ΒΠοΥῦ ἔου τῆς τοῦδε μοίρας, {κ6 κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαϊ."»" Απᾶ 50 6χ- 
Ῥ]αῖηβ ΝΥ απά. 

συντυχόντα)] α. συμπλακέντα, οὐ συμμιγέντα, οὐ συξυγέντα, οΥ συγ- 
κραϑέντα, 
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ὃς οὔτ᾽ ἔρξας τι οὔτε νοσφίσας, 
ἀλλ᾽ ἴσος. εἴ τις. ὧν ἀνὴρ. 68ῦ 

684. οὔτ᾽ ἔρξας τιν᾽ Α. Β. Κ. 1,. ΒΕ. ΤΟ Τανη. Βι. δ πᾷ τθοο. οὔϑ᾽ ἕ ἕρξας 
τιν᾽ Ἠδι]. ΑἸΙά. οὔτε τι ῥέξας (οπι. τιν᾽) Επδί. ρ. 108, 3, οὔτιν᾽ ἔρξας 
Μαβρυ, (“ΟΡ τηθίγαμα᾽)) Βυασρ. οὔθ᾽ εἴρξας τιν᾽ αυν. οὐ μέρσας τιν᾽ 
γγακοῖ. (9011. Ηδϑυοι: μέρδει. βλάπτει. 14: ἄμερδεν. ἔβλαπτεν, ὙΥ ἢ τ6- 
ἔδγθποθ ἰο 1]. ν΄. 840.). οὐ φϑίέσας τιν᾽ Ετ, ΒΟυΡῚκ οοηΐ: ὃς οὔ τι ῥέξας 
οὔτιν᾽ οὔτε νοσφίσας (οΥ ῥέξας οὔτε νοσφίσας ἄπο). ΟἿ, οἢ ν. ἀπὲ. 699. 
ιη4: ““ἔρξας ἴῃ τη ϑτη ραυύθιη θ556 δοοιρίθπατπμῃ, αὖ ᾿άθιη Ὁ αποᾶ ἔρξας 
κακὸν τι, 6Χ αἰΐθγσο γϑῦρο νοσφίσας ᾿ἰπ|6]Πρ τιν.» Βομηοία: “λαυίηφ ποίλλον 
ἄοπο ουϊΐ 0 ἀπψ ὁπ6 πον γοῦϑοι αὴμ ποθ᾽ ([π6 ὕνγο νϑυθϑ Ππϑνίηρ τϑίθυθ μι οΘ 
ἴο ὅπ6 ἀοιθ] οτίπιθ οὗ ἵχῖομ), Ἐπιβίῖτι5 Ρ. 168, 8 (οη 1]. ι΄. 458. τῇ πι- 
ϑόμην καὶ ἔρεξα) ΟΌΒΟΥΥΟΒ: Ὁμηρικὸν δέ τι καὶ παρὰ Σοφοκλεὶ ἐν Φι- 
λοκτήτῃ τὸ οὔτε τι ῥέξας, κακὸν δηλαδή" οὕτω γὰρ νοξῖται, εἰ καὶ 
παντελῶς ἐκεῖ σιωπᾶται τὸ ῥεχϑέν. Απᾶ 50 8610]. τθο: ἔρξας. βλαβερὸν 
δηλονότι. ΟΥ Ηομα. Οά. δὴ 690. οὔτε τινὰ ῥέξας ἐξαίσιον, οὔτε τι εἰπών. 
098 κεῖνος δ᾽ οὔποτε πάμπαν ἀτάσϑαλον ἄνδρα ἐώργει. χ΄. 8514. εἰπεῖν 
οὐδέ τι ῥέξαι ἀτάσϑαλον. ξ΄. 289. ὃς δὴ πολλὰ κάκ᾽ ἀνϑρώποισον ἐώργει. 
ΤΙ. γ΄. 8ὅ4. ξεινοδόκον κακὰ ῥέξαι. Ζ56}. Ῥεγβ. 282, ἔρξας πολλὰ δὴ Μή- 
δους κακά. Ἔρδειν οὐ ῥέξειν 15. οὔἴοι οαπα ἴῃ ἃ νδὰ 5656, ὃδ5. ὈΘΙΟΥ 
1888. τάδ᾽ ἔρξας. ΛΑπὶ. 818. Ἡρτοᾶ, ΠΠ. 80. ἕρδει πολλὰ καὶ ἀτάσϑαλα. 
Ῥιμᾶ, Ν. 4, 82. ῥέξοντα τι καὶ παϑεῖν ἔοικεν. Βα ἔρξας οου]ᾶ ποῖ 6 
8684 {Πι|5 ΕΕΈΨΆΓΗΙ γι ποι βοῖηθ ποῦ [0] οηρ, ΟἿ, 1117. τοῦτο γ᾽ ἔρξας. 
1888. τάδ᾽ ἔρξας. οἴο. Φα. οὐκ ἔρξας τι (ον κακ᾽), οὐδὲ ... Οὐ οὐ ῥέξας 
(οἴ, 1191. 1206. (Βα. Ο. 589. 1126. Τι. 288.) τι, οὐδὲ ... ΟΥ οὐ βλάψας 
(ον σφάξας) τιν᾽, οὐδὲ ... Οἵ οὐ κλέψας τι, οὐδὲ ... Οὐ ὃς οὔτε τι 
δέξας, οὔτε νοσφίσας (ἃμά ἴῃ ν. δι. 699, κατευνάσαι, εἴ πού τῳ τάχ᾽ ἐμ- 
πέσοι, ΟΥ̓... εἴ τῳ ἐμπέσοι ποϑί). ΟΥ ((ἔ [π6 11πη6 θθ ΔΉ ἴδ] 6 ὑΥϊτηθύρυ, 
οἵ, οι 699,) {ππ5: ὃς οὔ τι ῥέξας οὐδὲ νοσφίσας τινά. Οἵ ὃς οὔτε κλέψας 
οὔτε νοσφίσας τινά. (Κλέπτειν ἀπ νοσφέξειν ἀϊῆἔἜον ἴῃ βἰρηϊβοδύϊοι.) ΟΥ 
ὃς οὐδὲν (οὐ οὐ κάκ᾽) ἔρξας, οὐδὲ ... Μ᾽ αΚοΙ 6] νὺῖθῃ ρσοοᾶ γϑᾶβοῃ ἀοαθβ 
γΥμ ΠΟΥ Ππ6 σοὺ ἔρδειν ρΙαοοα {ππ5 ΦΌΒΟΙ αἴΘ]Υ ὁ Ὀ6 τι588 ἴῃ {πΠ6 561η86 οὗ 
“ἀοΐπῃ τὐγοηῷ, οοηιηιϊξίϊη ἃ ΟΥ̓ ἵηι6". 

οὔτε] οὐ Ἠδανῖ. οὔ τι οοπΐ. βομη. 
νοσφίσας] νοσφίσας ἄπο Ἐς. 8980]: ἀποστερήσας. “Παυΐηρ γοδϑοα ΟΥ̓ 

ἀοργίυεα (0 απρελῖηᾳ), λαυΐπῳ ἀοίγαμαοα"ὕῬ. ὧι. νοσφίσας τινὰ, οὐ νοσφίσας 

βίου. Νοσφίζειν, Ἔνθ υυἱῦπουῦῦ {Ππ6 δαἀάιίίοη οὗ βίου, τηθϑῃβ “ο ἀθργῖυθ οὔ 
{ἱ{ε, ἐο Κὶ!1". Οἷ, 1427. νοσφιεῖς βίου. “ΖἜΒοι, ΟΠο. 452. ἔπειτ᾽ ἐγὼ νοσ- 
φίσας ὀλοίμαν. 482. μέμνησο λούτρων, οἷς ἐνοσφίσϑης, πάτερ. Ταχμῃ. 211. 

τί γὰρ γυναικὸς, ἥτις ἄνδρα νοσφίσῃ; 202, γυναικὸς, ἥτις ἄνδρα νοσ- 
φίσῃ. ϑερί. 968, καὶ τὰ τοῦδ᾽ ἐνόσφισεν. Οθαϊκα {Π|Π|15 {Π0 16 18. δ ἃ]- 
Ἰαβίοη ἤθῖθ ἴο Αρϑιηθιηηοη, ΨγΠπὸ ἀδριῖνθα ΑΘΏ1]Π165. οἵ Βυϊβοὶβ; ἃπᾶ ἴο 
1Πγ5565,) γγῆο ἀδθρυῖνοα Α]αχ οἵ [16 ἉΥΤΩΒ οἵ ΑΔ0}11168. ἶ 

088. ἴσος (ἔσως Κ.) ἐν ἴσοις ἀνὴρ {1Π6 τη85. ΔΙ. Ταχη. ΒΥ, Βρῖς, ἔσος 

εἰν ἴσοις ἀνὴρ Βοίῃ. ἃπα ὙΟΧ δὰ Απί, 1219. (0011. (Ε4. ὦ, 6771. ἐν δὲ 
τοῖσδ᾽ ἴσος. Α]. 1180. ἐν τοῖς δικασταῖς. Απΐ. 459. ἐν ϑεοῖσι.) ἴσος ἕν 
γ᾽ ἴφοις ἀνὴρ Ηδτ. ϑθμη. Νάτοῖς, ἴσος ὧν ἴσοις ἀνὴρ Τιδοίη. ΜΑΙ. 
Ὀϊμπᾶ. Υαμᾶ. Ηατὲ. ἴσος, εἴ τις, ὧν ἀνὴρ Β ΓΡ65, 6]. Α.: ἴσος. δίκαιος. 
ΚοΠο]: ἐν ἴσοις. ἐν δικαίοις. ΟἿ, Δ). 967. κοινὸς ἐν κοινοῖσι λυπεῖσϑαι 
ξυνών. 1288. μόνος μόνον Λπηΐ. 142. ταχϑέντες ἴσοι πρὸς ἴσους. Μι5- 
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ὥλλυϑ᾽ ἀνάξι᾽ οὕτως. τόδε δὴ ϑαῦμά, ε᾽ ἔχει. 

πῶς ποτε. πῶς ποτ᾽, ἀμφιπλάκτων ῥδοϑίων μόνος κλύων, 

ΘΎᾶΥΘ δχρ]αΐπϑ: “1. 6. δέκαιος ἐν δικαίοις.» Βομηορία: “ὠὐφιαιδ (7μδέμ5) 
ἵηέου ὠὐφιοβ" (1. 6. δικαιότατος ἀνήρ, 6011, ΤΊΘορι. 814. ἐν δικαίοις εἰμὶ 
δικαιότατος. οἰς.). Οφάϊκο ὀχρ]δΐηθ: “ὠφιαϊὶς ἰηίου ὠφιαίοα᾽ (ΡμΙοούεί 85 
ΓῈΧ ἃ τϑρὶρι5 Δ] οί δῦ). Βαῦ ποῖῦποὺ οὐ ὕμθ56 ᾿πίθυργθίθ!!οηβ ΘΡΡΘ818 
ἴο τη86 βδἰιϑίδοίουυ. Βαγροδ᾽ ἱηρθηΐϊοῦβ ἃπα ὉΠαΘΒΟυυ Θα]Ὺ Ὡδρ]θοίθα θιηθπηαδ- 
ἤοπι 18. ῬΓΟΡΔΌΙΥ ὑπ ἔστι οπθ, Οἵ. (Εὰ. Ο. 184. πόλιν ... σϑένουσαν ες 
εἴ τιν᾽ 1: . μέγα. φαυ. ἀλλ᾽ ἴσος αἰὲν ὧν ἀνήρ. ΟΥ ἀλλ᾽ ἴσος ὧν μάλιστ᾽ 
τψςς οὲ ἀλλ᾽ ἴσος εἶ “τις ἄλλος ὦν. Οὐ ἀλλὰ δίκαιος ὧν ἀνήρ. ον ἀλλ᾽ 
σος ἐν πᾶσιν (οΥ ἐς πάντας, οΥὐ ὧν αἰὲν, ΟΥ ὧν εἴ τις,) ἀνήρ. 

686. ὥλλυϑ᾽ Α. ΑΙ4ά. ὦλυϑ᾽ Β. Ε. Κ. 1,.. ΗΕ. Τ. Ταση. ὄλλυϑ᾽ Β. 
Ταχ. τηϑΥρ᾽. 

686. ὥλλυϑ᾽ ὧδ᾽ ἀναξίως ΑΙᾶά. Βι. ὦὥλλυϑ᾽ ὧδ᾽ ἀτίμως (ἄτιμος ἰΒ 
Θχρ δηθα ὈΥ πε ἴῃ 5680]. τηῖη. οἡ ΕἸ]. 1214. Ἐγῇ. δε. Ἠδγί. βομη. 
ΒΘΙΡΚ. διώλλυϑ᾽ ον Ἐχέ. ὠλέκεϑ'᾽ ὧδ᾽ ἀτίμως Ὀϊπᾶ. γγυπά. (Τὰ. 101. 
ὠλεχόμαν ὃ τάλας. Απί. 1280. Επγ. Μεά. 1908. τίς ὧδ᾽ ἀτίμως δαιμόνων 

σ᾽ ἀπώλεσε;) ὦλλυτ᾽ .ἀνάξι᾽ οὕτως ΘΟ]. ΒΌΓΡΕΒ. ὦλλυτ᾽ ἀνάξι᾽ ὧδε 
ΘΟὨ]. ΒεΙΡΆ. (Οὗ Τα. Τρμ.. Δ. 9148. ἀνάξι᾽ ἠτιμασμένη. ΗΞ]. 462. ὡς 
ἀνάξι᾽ ἠτιμώμεϑα.) ὦλλυϑ'᾽ ὧδ᾽ ἀνοίκτως ὁοπ]. Τἱπποοῦ, ὥλλυϑ᾽ ὧδ᾽ 
ἀνάξια δέ. φα. ὄλλυται ὧδ᾽ ἀτίμως. ὙΠΘ ΘΟΥΓΘΘΡοπαϊπρ' γθγ86 15 εἶρπε 
γὰρ ἀλλοτ᾽ ἄλλᾳ ΤΟΙ. νμθυθ 8566 ποίθ). 

687. τόδε ϑαῦμ᾽ ἔχει μὲ {π6 τηβ85. Α]ᾶ, Τάγη. ΒΥ, τόδε δὴ ϑαῦμα μ᾽ 
ἔχει Ἐτί, τόδε τοι ϑαῦμά μ᾽ ἔχει Βιμά, ϑογί. (αυϑὶ ΘΒουϊϑιη οι, βοϊαΐεδ: 
ν. δα Απί, 970, ΑἹ. 408.). τόδε δ᾽ αὖ ϑαῦμαά μ᾽ ἔχει Υυμπᾶ. καὶ ϑαῦμά 
ἡ ἔχει δτπι. τόδε μὲ ϑαῦμ᾽ ἔχει ΒυΤρο5. δίας γὰρ ϑαῦμαά μ᾽ ἔχει Ἡατῇ, 
τὸ δὲ ϑαῦμ᾽ ἔχει μὲ ὅομη. ΘΟ. τόδε δὴ ϑαῦμα μ᾽ ἔχει. ΟἿ ν. δηΐ, 102. 
ἸΤόδε ϑαῦμ᾽ ἔχει μὲ ἰ5Β Θααϊναϊοηΐ ἰο τόδε ϑαυμάξζω. ΟἿ Ἐπω. Τοη. δ72. 
τοῦτο κἄμ᾽ ἔχει πόϑος (ἰ. 6. τοῦτο κἀγὼ ποϑῶ). Οτοδί. 1078." ἕν μὲν 
πρῶτά σοι μομφὴν ἔχω. ΟἿ, οχ 410. Μαίῃ. αὐ. 8. 421, 4. Ῥιηδοιῖ τηδ]κθ5 
ὁπ6 γϑυβα οἵ ὠλέκεϑ'... ἔχει. (ω ἀοοσμτηῖτιβ νι ὕνγο ὁΠπουϊϑιη 5). 

088. πῶς ποτε, πῶς ποτ Ι]} ῬΘΥΒΔΡΒ πῶς ὅδε, πῶς ποτ᾽, ΟΥ̓ πῶς ποτε, 

πῶς ὅδ᾽... Βα οἵ, (Ξ ἃ. Ἐ. 1910. πῶς ποτὲ, πῶς ποϑ'᾽ αἵ πατρῴαί δ᾽ 

ἄλοκες ΠΣ ξεν; τάλας .. ; ΑΡογϑΘ 178. πῶς ποτε, πῶς δύσμορος ἀν- 
δ ΤΕ Ι ̓..: 

ἀμφιπλήκτων] “Π αβλίηφ αφαϊηπδέ δοίἢ εἰ(ε5 (οἵ [π6 οἂνϑῦ)᾽. ὅΐ'ομο]: ἕκα- 
τέρωϑεν πληττόντων. Οὐ “ἡαδἠϊίηφ αἰϊ αγοιιπα᾽. θῖν (δα Ηθο. 1117.) 
διηα οΟὔΠΘΥΒ ΥἱΡ ΠΥ ΘΧρ θη {Π|5 δούϊνον. ΕὟΣΙ νϑυ0 815 ἤθη ϑούϊνοὶν οἵ. ὁ 
(Εα, Β. 969. 1 νου]ᾶ γτοδᾶᾷ μονθυοῦ (νἱπ Εἰ. βγῇ.) ἀμφιπλάκτων. 80 
ἁλίπλακτος ΑἹ]. ὅ97. χερόπλακτος (ὁοντν. Ετῇ.) 631, χαλκόπλακτος ἘΠ. 484. 
Τιμἀοχ ῬΥΌΡΟΒ65 ὕΠπ6 ϑϑη86 οογγθοίΐοῃ. Οὗ οἱ ΕἸ]. 484, ΑἹ. 651. Απύ, 592. 
ϑουῆδγὶ οοπ]: ἀντιπλήκτων (-ἀκτων). ῬοΥπδρ5 τὶρβεΥ: οἵ, Απί, 599, 

689. ῥοϑίων) “Ὁ ἐλὲ ϑεγροε". Ἐπι:. ΕΠ. 992. ἐν ἁλὸς ῥοθϑίέοις. ΤρΙι. 
Τ. 420. ἐπ᾿ ᾿μφιτρέτας δοϑίῳ. 407. ῥοθίοις εἰλατίνοις. 1381. ῥόϑια 
λευκαίνετε. ΟΥγοὶ. 17, ΖΒοι, Ῥγοὰ. 1048. Το. 4, 10. 

μόνος [ππ8 τη85. σα]ρ. μένος Υακοί. (9011. Π]. σ΄. 606. ἐν δ᾽ ἐτέϑει 
ποταμοῖο μέγα σϑένος ὠκεανοῖο). Βιιγρ. Ι. 6. “ἐδ6 ἤογοο, υἱοϊοποο". Οδυ- 
[δἰ] ΒΟΙῚΘ ΠΟΙ ΒΘΘΙῚ5 Ὑϑαμπϊγϑα, θὰ 1 5Που]α ρῥγοῖον στόνον οὐ Ἀτύπον 
(1455), νον 55 κλύων ἴαν Ὀούίου ὑπὰπ μένος ἄο65. ΟἿ. 1460, καὶ κτύ- 
πὸς ἀρσὴν, πόντου προβλής 9΄. ΟἿ Απί, ὅ92, στόνω βρέμουσιν ἀντιπλῆ- 

ΒΙΑΥΡΕΒ, ΒΟΡΒΟΟ]68. 10 
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πῶς ἄρα πανδάκρυτον οὕτω βιοτὰν κατέσχεν" 690 

᾿ντιστροφὴ α. 

ἵν᾽ αὐτὸς ἦν, πρόσουρον οὐκ ἔχων βάσιν. 691 

γες ἀκταί, ένος οὐοινβ ΕἸ. 610. μένος πλέουσαν. ΔΑπί. 900. μανίας ... 
μένος. ΑἹ. 1066. 1418. 

κλυξων Α. Β. Κα. 1,. Τ' ν-. 1. ἴῃ Ἐ᾿, ΑΙ4. Ταση, κλύων Ε΄, Υ. πᾷ 50 οοῃ͵. 
Οϑηΐ. Τοῦρ. οἷο. 

690. πῶς ἄρα] Ῥεουπαρ5 πῶς ποτὲ, οὐ πῶς ὅδε. 
βιοτὰν κατέσχεν] ΟἿ. Απί. 809. κλέος ον κατέσχον. ΑἹ. 1167. τάφον 

εὐρώεντα καϑέξει. (Βᾶ. Ο. 1687. πῶς ... βίου δύσοιστον ἕξομεν τροφαᾶν; 
1180. αἰῶνα τλάμον᾽ ἕξω (ἄξω). Ῥιπά. ΘΙ, 88. ἔχει δ᾽ ἀπάλαμον βέον 
τοῦτον (Ταπύε]ι5). ΤΙπᾶ. οχρ]αΐηβ κατέσχεν “διιδίϊηί" (1. 6. “λ6 δηάι" δα). 

Βα {π15 15. δὴ τπιππδιιδ] τηθϑηϊηρ' οἵ ὕπ νοῦ. Βιυύμηθηη “γοέϊπιϊ. ΝϑΌΟΙΚ 
ῬΥοροβθβ ἀνέτλα. Οἱ, (Ε4. Ο. 289. Ἐπ᾿, Ῥιοπ, 600. ὁ πάντ᾽ ἀνατλὰς πα- 
ϑήματα. ῬοΥπαρβ ϑορῖ. ψτοΐθ ποτ᾽ ἔτλα, οὐ ἔτλα τάνδ᾽, ΟΥ διῆγεν, ΟΥ 
ἔτριβεν. 

091 ἔ. ΤΊ Ἰοπμθ τ ηθ55 ἱπαϊοαῦθα αὖ 089 ἦς μόνος, ἰ5. πΠοΥθ ἀδριοίθα ἀπᾶου 

γγο ἰϑρθοίβ, νη οἵ ππιηδη βοοϊθίγ, 8δηα Ἰδοῖὶς οὗ ὩθοθϑϑαῪ αὐξοηάδησαδ. 
Οεντος. ϑοῆη. 

091. ἵν᾽ αὐτὸς ἦν πρόσουρος 0Π6 τη85. νπ]ρ, Κ'6Π0]: ὅπου αὐτὸς μόνος 
ὑπὸ ἀνέμων βαλλόμενος, πρὸς ἄνεμον τετραμμένος ἦν (εἴ. 1451.). ΤΙΘΔΤΙ: 
“μῶϊ ἵρδ6 δἰθὲ ογαὶ υἱοίηια᾽" (1. 6... ἈΠ] απ ἃ] πατη νἱοΐητιπὶ Πα θΘ 5). ΝΥ πΠα: 

“μὠὲ ἴρδε ογαί ἀροοία“. ΘΟΠμΘΙας: “λό μδ τοῖς ἠδ οὐοη ποῖρφμροιν") ((. 6. δά 
πο ποῖρῃθοῦν θπ} Πϊτη561). ΕΥαγαν ΔΡΌΥ οοιμρδιοθ Τπποΐϊδη ΤΊμ. ὁ. 40. 
ϑεοῖς ϑυέτω καὶ εὐωχείσϑω μόνος ἑαυτῷ γείτων καὶ ὕμορος (ἴῃ τ ΒΘ ἢ 
Ραβϑᾶρο [τιοΐϑ ΡΘΥ ει ρ5. πα δ 6Υ6 ἴο ὅ.0ρ1.). ὙΥΠῈῸ πρόσουρος, νοι 15 
Ὅπ6 Ἰομὶδ ἴου πὶ ἴον πρόσορος (85 τήλουρος, ξύνουρος, ἔπουρος, ὅμουρος, 
ἄπουρος, οἷο.) οἵ, Ἡδτοί, 11. 12. τῇ ἀραβίῃ προσούρῳ ἐούσῃ... . προσεικέλην. 
111: 07: Αἰϑίοπες οἵ πρόσουροι Αἰγύπτῳ. 102. Υ. 49. Χοη. ΠΕ: Υ͂Ἱ..2...2.. πὰ 
πρόσορα ὑμῖν ... κτᾶσϑε. ΜΥ ΔΙκοἢ 614 οὀχρ]αῖηβ πρόσουρος ἀΠΘΥΘΗΕΙΥ, ἵνθη- 
{8 δα ροϑδίζιδ". (Οοτήρδγο ἔπουρος ΤΊΔΟΙ,, 984.) Μυβργανθ ὁοη]: πρόσαυρος, 
“αἰγὶς Θωροδίξια᾽. ΒοΙΠ6 οοη]: ἕν᾽ αὐτὸς (βοίμδ) ἣν, πρόσουρον. οὐκ ἔχων 

βάσιν (ϊ. 6. “πο ποίψλδϑοιιγΐ ἵγπιῳ ἐγθαἰ᾽, 580 μηδὲ σύντροφον ὄμμ᾽ ἔχων 111), 
ϑου ον οἶνοβ ἵν᾽ αὐτὸς ἦν πρόδουλον (φιιὶ δογυὶ ἰο60 6556) οὐκ ἔχων βά- 
σιν (6011. ΖΒοι, Αρ, 944. ὑπαί τις ἀρβύλας Ι λύοι τάχος πρόδουλον ἔμβα- 
σιν ποδός). Μροίπεικο οὐ]: ἔν᾽ αὐτὸς οἵ πρόδουρος. Νδίιοῖκς βαβρθοὺρ ὉΠ6 
ΘΟΙΠΙΠΟ ἢ τϑδάηρ᾽, Ῥϑοόδιιβθ, 15 0Π6 5θῆ86 νοῦ “μῶϊ ἴρδ86 δἰμὲ υἱοΐηια. ογαξ᾽, ὉΠ6 
φἀατθοη οὗ ἑαυτῷ ν»γουα γε ΤΘαυϊγοα. ΝΟΥ (ὁ 1 566 Πονν {Π6 ΘΟΙΉΙΠΟ ΘΧ- 
Νἰδαιαίῖοι οδ ἢ " αἀοίθπαρα ΜΙ θΠοαν {π6 δααϊίίοη οὗ αὐτῷ ΟΥ̓ ἑαυτῷ. χα. 
ἵν᾽ αὑτῷ ἦν πρόσουρος. Οὐ ἕν᾽ οἷος ἦν, ̓πρόσουρον οὐκ ἔχων. φίλον. 
Οὐ ἕν᾽ οἷος (οὐ αἰὲξν) " ἔρημος ... ΟΥ ἵν᾽ οἷος ἣν, (βέβαιον οὐκ ἔχων 
βάσιν, ἱ,, 6. “ποί λαυΐπρ ἃ Ια 86’. Οὐ ἵν᾽ οἷος ἤν, ἑδραῖον οὐκ ἔχων 
βασιν. (5ο ΡΙ]αῖ. Τίμι. 89 Ὁ. τὰς βάσεις ἧττον ἑδραίους οὔσας. Τ,ΟΟΥ. 

98 Ο. ἑδραιότατον καὶ σταδαῖον παντᾶ σῶμα.) Οὐ ἵν᾽ αὐτὸς ἣν οἰκουρὸς, 
ρλονὸ ἤθδ τῃυᾶ5 Μίπιδοι ἢ ἐλ6 φμαναϊαπ οΓ ἠδ οὐση αὐοαο᾽. ΟΥ̓ ἵν᾽ αἰὲν ἦν 

οἰκουρὸς, ... ΒΊΟΝ οοπ]θοῦιγο ἀουῖνοα βαρρουῦ ἔτοσι πνμαῦ [Ὸ]]ονν5, οὐκ 
ἔχων βάσιν. Δ5. 6 οομ]ᾶ ποῦ γα ]κ, αὖ Ἰοαϑὺ [8γ, Π6 ννὰϑ νΟΡ] ρα ἴο "6 
οἰκουρός. Οὐ ἵν᾽ οἷος ἦν, ἄφρουρος ΓΝ ΥΣΣ ΣΝ ων ΤΠ αὐτὸς "6 γἹρ} 1, 

ον 4 χω, δ. ἱαινδιν 
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οὐδὲ τιν᾽ ἔγχωρον κακογείτονα. 

ΒΟΠῚΘ ΒιιὈδίαηθινθ 5665 Τα ἰγ84 ἴῃ {Π6 ρΙδοθ οἵ πρόσουρος (“Ἷρ56 58 ...7). 
Βαΐ οχ ὅπ ψ)}1016 Βούῃθ᾽ 5 δουυθούΐοῃ. βθϑῖηὴβ ὕπΠ6 τηοϑῦ ῬΥΟΡΘΌ]8, ὑπουρὰ 1 
5011 γδύμου βιιβρθοὺ πρόσουρον πᾷ δνϑῃ βάσιν. 

οὐκ ἔχων βάσιν] “Νοὶ λαυΐηρ ἐδ Ῥοιυεν" ΟΓ τναϊβίηρ, λαυΐπῃ πὸ ἤγηι βίθρ’, 
ἃ8. Ὀαΐπρ' ἄπους (082.). ΟἿ, 1878. τήνδε τ᾽ ἔμπυον βάσιν παύσοντας. 1408. 
(ἃ. Ο. 199. Τι. 8389. 964. 967. ΑἹ]. 8. 19. 42. Ῥμιοοίοίεβ μα ἱπᾶθθᾶ εἱ 
βάσις, Ῥαΐ 1 γννᾶϑ 8 ἰϑίηὴβ δῃηὰ πηβίθδα 006. ΤΠρυθίουθ 1 ὑπῖη}]ς βο6 6ρὶ- 
ὑπϑὶ 15 τϑαιῖϊσθα πὰ βάσιν πεγθ, 80 ἅλωσις “πιδαης 0 ἰαϊίηφ᾽", 61. Βαΐ 
{π|5. Θθθὴβ ἴο δοοογᾷ 11] νὴ ταῦ 90] νγ5, οὐδὲ ... κακογείτονα. ΥΥ͂Θ 
Β6θ [0 τη τπῖχ8 βοιηθίίηρ πκὸ οὐκ ἔχων φίλον. ΟἿ, 111. μηδὲ σύντροφον 
ὄμμ᾽ ἔχων. ῬμΙΠοοίοίθ5, ἴγοτη 15 Ἰδιηθηθ55,), Ὑ ΟῚ] Ἰηογ6 ΘΘΡΘοΙ ΠΥ πᾶνθ 
βίοοα ἴῃ πρϑᾶ οὗ ἃ δοπιρϑδηΐοθ. ΕὯν βάσιν 6 5μου]α ρϑυύπαρϑ τϑδᾶ φέλον 
ὙΥαπᾶσθι ὀομϑίᾶθυβ {πΠ6 πγοτᾶβ οὐκ ἔχων ... κακογείτονα ἴο Ὀ6 σουταρύ. 

692. οὐδέ τιν᾽ ἐγχώρων (ἐγχωφέων Ηδ}].) κακογξίτονα ... {Ππ|6 Τη58. 
([ῃ Β. εἷς, {ππ|5: οὐδέ τιν᾽ ἐγχώρων | κακπκογείτονα παρ᾽ ὦ ...) οὐδέ τιν᾽ 
ἐγχώρων, “κακογείτονα͵ να ἸΡΩΣ Οδηΐ. ίαβρν. γαάσν. αδϑυημ, Εἰ. 
Ηδτπι. οὐδέ τιν᾽ ᾿ γώδον καπογείτονα, παρ᾽ ᾧ ... Βιθ. «10. Βτ. β'οιμεθῖ, 
αβά!. 1,6βϑίηρ. ΠὈιηᾶ, Υαπα, ϑομη. ΒοΙρ. οὐδέ τιν᾽ ἐγχώρων ἄπο γεί- 
τονα ϑεγί. οὔτιν᾽ ἐς ἐγχώρων, κακογείτονα ... Ἠαιτῖ. Βομπδια: “πον (λαυ- 
ἵη4ᾳ) δυό αημ παΐζυο Γ᾽ 116 ἰδίαπα᾽ (ἴ(ο νἱβι). ΟἿ, 280, ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ 
ἔντωπον, | οὐχ ὅστις ἀρκέσειεν, οὐδ᾽ ὅστις νόσου | κάμνοντι συλλάβοιτο. 
(ἃ. Ο. 135. πλανάτας ... οὐδ᾽ ἔγχωρος. ΤΊΘ Ργθβθηΐ ΡαΒΒαΡΘ 8 ὁη6 οὗ 
86 τηοϑί ΡΘΙΡΙθχίῃρ' ἴῃ ΘΟΡΉ. 6801: οὐ μόνον ὅπου καλὸν οὐκ εἶχε γϑεί- 
τονα, ἀλλ᾽ οὐδὲ κακὸν, παρ᾽ οὗ ἀμοιβαῖον. λόγον στενάξων ἀκούσεται 
(ἀκούσειε"). τὸ δὲ ἑξῆς οὕτω δεῖ λαβεῖν᾽ οὐδέ τινὰ ἐγχώρων ἔχων, παρ᾽ 
ῷ δὴ τὸν καπογείτονα (δὴ κακὸν γείτονα, τὸν Β.) αἱματηρὸν στό- 
ψῸν ἀποκλαύσειεν. τὸ ,“πακογείτονα γὰρ οὐ πρὸς τοὺς ἐνοικοῦντας, ἀλλ᾽ 
εἴπερ τις ἐτύγχανεν αὐτῷ συνοικῶν, ὁ τούτου στόνος κακπογείτων ἂν εἴη 
ἐκείνῳ. Μυβρυανγθ ππδουβέδπαϑ κακπογξίτονα (ἰΙ. ᾳ. κακὸν γείτονα) οὗ στό- 
γον. ΛΑμᾶ 80 4065 γϑῦν., 6011. Ζβ οι. δδρῦ, 294. γείτονες καρδίας μέριμναι. 
Αρ΄, 1012. νόσος γὰρ γείτων ὁμότοιχος ἐρείδει. ἀπ Β᾽ηποηΐάθθ, ὙγΠπῸ 6815 
᾿ΠΏΡῸΡ ἐχϑρὸν συνοικητῆρα. (Α4α Ἡδοβιοᾶ. Ον. 844. πῆμα κακὸς γείτων, 
ὅσσον τ᾽ ἀγαϑὸς μέγ᾽ ὄνειαρ. δ]. Ἡ. ἴῃ Οδυ, 11: “άματερ, μὴ τῆ- 
νος ἐμὶν φίλος, ὅς τοι ἀπεχϑὴς, | δἔῃ μηδ᾽ ὁμότοιχος" ἐμοὶ κακχογείτο- 
νες ἐχϑροί. Τλθιη. Ρ. 1272, οὐκ ἦν ἄρ᾽. . χαλεπώτερον οὐδὲν ἢ γείτονος 
πονηροῦ. .. τυχεῖν. ΡΙαύ. Π6ρο',  Π]|. 845 τ: χαλεπὴν καὶ σφόδρα πικρὰν 
γειτονίαν ἀπεργάξονται. ΤΥ. 105 Α. πικρὸν γειτόνημα. Οομρατα {π6 
ῬΓΟΡΟΥ πϑηιθ Καλλιγείτων, ᾿ἠριστογείτων. 80 κακόδουλος Οταϊίπ. ἀρ. 
Απεϊαι, Ρ. 104, 18, ψευδόμαντις (Βα. Ο. 1097. ψευδοκήρυξ ῬΆ, 1800. 
ἀριστόμαντις 1838.) Βαῦ [π6 ροϑίδίοι οὗ κακογείτονα, ἃ5 ΠΟΥ γΘΙλΔ τ 5, 
5. ἀραϊηδί 105. Ῥδὶπρ' Θοππθοίθα τυ στόνον, ποὺ ἰο τηθηύοη ὑΠ6 ἱπϑίθραποθ, 
ΔΥΙΒΙ ΠΡ ἔγοτα 50. ἰᾶγρῸ 8) Δοσαμη]ῦοη οὗ δριτποίβ, κακογείτονα -- ἀντί- 
τυπον --- βαρυβρῶτα --- αἵματηρόν. Ὑ͵ΘΙοΙκον (Βμοῖη. Μα5. 1888. ρ. 480) 
οχρίαῖπβ κακογξείτονα “ὦ }007 Περι! ποῖφἠι οι") (6011, ν. κακόπατρις, ΑἸΟ86. 
Ἰάσονι Μαμμῖω: “υἱοϊγμηι υδἱ δοοίμηι ηιαϊΐ} (ᾳαϊ 1} }6]10 106} ν]οΐητι5. δϑῦ, 
γἱοίπτιπι τη8]}1, τὸν κακῶς γείτονα), , Ομ ΡΑΡ]ηρ' κακόμαντις (“ηιαΐιι5. υαξο5 ᾽), 

κακάγγελος ὀμνρ λύν τῳ πμηοῖμα), κακόγονος, κακόπλους οἷο, ΜΝ αΙκοῖ: “ἵη{0- 

Ἰοθηὶ υἱοϊπιηι", Βυθηδηπ ἀπ ΝΥ που : “ηιαίμηι υἱοίητοη". Βυιποὶς ἀπᾷ ὈΙπηα: 
υ  ΟἿ τὶ ΜΠ ΘΟΠηΘΙα: “οἰ, 6. κακῶν γείτονα, “ποϊφηϑοιο 10 ἀϊηι ἴηι ἡιΐς 

10- 
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δ... -Ἐ' ’ὔ 2 ΄ ρα ϑδὰ , δ 
παρ ᾧ στόνον ἀντίτυπον βαρυβρῶτ᾽ ἀἁποκλαύυσειὲν αἵἷμα- 

τηρόν" 

γεϊϑογίμπο"." Κακογείτων, τῇ ἱπάθοα {1 νυγογᾷ [ιβὲ βοιιπᾷ, ννουἹᾶ βθθῖὶ ἴοὸ 
ἴμθϑ “α δαα ποῖφλδοιν" (1. ᾳ. δυσγείτων, ἀγείτων), Ἰαϑὺ ἃ5 σεμνόμαντις 
Ἰθθ 5 “ὦ φγάαυε ϑοοέῤδαψον" (Βα, ΗΒ. ὅδθ. ἃπα ἀφιστόμαντις δὴ ἤγϑί.ναΐε. 
ὁδοίλδαψεν ἤ Ῥεῖον 1888. ΟοΙηρανΘ 8,150 κακομήτωρ (. ᾳ. ἀμήτωρ), κακό- 
δουλος, ἀληϑόμαντις, ψευδοκήρυξ, αἰνολέων, αἰνογίγας, αἰνοτύραννος, 
ἀμβροτόπωϊος, ἀγαϑοδαίμων. Βαϊ κακόμαντις (Ἔν. Ῥρ18.) ΒΒ Ὡ1Η68 
“ργορῆεί οἔ ουΐϊ!, ργοδαφίηρ ουϊί". φα. οὐδέ τιν᾽ ἐγχώρων ποϑὶ (ον ἔγχωρόν 
ποϑι) γείτονα. Οὐ οὐδέ γε πρόσχωρόν τινὰ γείτονα. Οἱ οὐδέ τιν᾽ ἔγ- 
χῶρον καὶ γείτονα (ον .. . δυγγείτονα, ἔπιν. ὅπαρ. 386.). ΟἵΥ' οὐδέ τιν᾽ ἐγ- 
χώρων (ΟΥ ἔγχωρον) καὶ ἀγείτονα, . 6. “ουθη ἐκοιρὴ α δαά πεοϊφλδοιιν". ,(Ἔ80Ὰ. 
Ῥτοιη. 270. τυχόντ᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγου. Ἰπιν. ἘΠ]. 1180. ἀγείτον᾽ 
οἶκον ἰν φίλων. ΟΥ, ἄξενος.) Οὖ οὐδέ τιν᾽ ἔγχωρον, κακὰ γείτονα παρ᾽ 
ὦ .. ἀποκλαύσειεν οἷα. (Επι, Ογεῖ. 599. γξδίτονος κακοῦ.) 

ἐγχώρων ἴπ6 πι585. ἔγχωρον γαιν. ῬοΡν. Ὀϊπᾶ. Μοίμῃ. ΡμΠ]οοίθίθϑ 
πγοὰὺρ πουῦὺ 5ρθ δ κ5 οὗ Τιϑηπο5. ἃ5 ἃ ἀθβουὺ δηα τι 164. 15] Δ πη. 

693. γγαικοῆοὶὰ ΘΟΙΏΡΆΓΘΒ ΖΈβοι. Ῥγοπι. 688. ὡς τἀποκλαῦσαι κἀποδύ- 
ρασϑαι τύχας Ι ἐνταῦϑ'᾽, ὅπη μέλλει τις οἴσεσϑαι δάκρυ | πρὸς τῶν κλυ- 
ὄντων, ἀξίαν τριβὴν ἔχει. 

παρ᾽ ᾧ στόνον ἀντίτυπον βαρυβρῶτ᾽ ἀποκλαύσειεν αἱματηρὸν {πὸ τπ|58. 
ϑη ἃ να]ρ. ΤῊ σΘ ΠΟΥ] πηϑϑηΐηρ οὐ Ππ656 νγοσαβ Βῃοια Ῥ6: “70 τυλοηὶ δ ηιϊφλιί 

γϑοοιιγέ ἠδ τρθθ8, απα ἴηι γοίμυη γδοοΐυθ οοπϑοίαίζίοη". Ῥαΐ ὉΠπογθ 15, 1 πίη, 
ΒΟΙῚΘ. ΟΟΥρΡίϊοη. οΠηΘΙα: ΤΠ στόνος 15 ἰθιηθᾶ ὈΥ ἃ Ρο]ά ἤριπτο οἵ 
ΒΡΘΘΟΒ βαρυβρὼς ἃπᾶ αἱματηρὸς (ἃ5 ἴῃ 309, αὐδὰ τρυσάνωρ), Ῥαοδιδα {π6 
σηδνν παρ δα Ὀ]οοάΥ ἕλκος 5. ὑπ οδιιβθ οἵ [Π6 Ἰαιηθηὐαῦϊοι," Τὴ [π|κ6 τηϑη- 

ΠΕ Ο. Μαύϊεθ. δχρ]αἰπβ στόνον ... αἱματηρὸν 8ἃ85. ἃ. ρῬοθίϊοε] δχργθββίοι, 
ἴῃ ὙΥΠ1Ὸ ἢ ὑποβα θριποῖβ, νυ Π1Ὸ0 ἢ). βύγ οι ]Υ ὈΘ]οπρ' ἴο Ππ6 ννοιμά, δύ αὐ θαῦθα 
ἴο [86 Ἰδιαθηξϑθῖοι ὀϑιι568 6 Ὀγ ὑπὸ νοῦ η, ΠΣ ἀπ: (θα. Ὁ. 6562. τὰς αἷμα- 
τηρὰς ὀμμάτων ΕἸ Περηεῖ Τὰ. 116. ὀργίων φλὸξ αἵματηρά. Ἡρχπι. 
ῬΆΠ, 1106. 1,0». δ Α]. 7. Αἀᾷ Ζβοι. ϑδερί. 848. βλαχαὶ δ᾽ αἴματόξσσαι 

᾿ τῶν ἐπιμαστιδίων ἀρτιβρεφεὶς βοέμονται. Ἐπι. ἘΠ65. 300. κακόγαμβρον 
γόον (1. 6. γόον περὶ κακοῦ γαμβροῦ). Μαίι. αν. Ρ. 887, Ἡδυταδηη ἐπ η 8 
τμπᾶῦ [π δρι μοί ἤθυθ ὀθπποῦ ΡΟΒΒΙΡΙΥ. ΔΡΡΙΥ ἴο στόνον, ἃπᾶ ΘΟΙ ΘΟ ΙΧ 68 
Ὁπᾶῦ βοῖὴβθ ποῖ [κὸ κάματον Πδδ5 [Ἀ]16ὰ. οὐ, ὙΥΠΑΘΥ ὀομπβίαουβ στόνον 
ἀντίτυπον ἴο αν οἵδθρύὺ ἴπ πϑύο ἔγομι 1460, πα ὉΠ 1η]κ5. 5οηθ. ποῖ 5Ποι]α 
ΡῈ γϑϑύοσϑα δχρύθϑβϑῖνθ δἰὔῃϑυ οὗ {Π6 παα]δάν, ΟΥ οὗ 105 Φηρ 5}, ὃ85. πόνον 
ἐπίπονον (Πλπἀθιμδῃ 5 60η].). ΕῸΥ στόνον Ἡθαμ δὰ Νίμᾶρο ῬΙΌΡΟΒΘ 
πόνον, ΜΑΆΥ]ΠΘΥΒ νόσον, Ποίθκα σταγόν᾽. ἩΗδυύαπρ τϑϑᾶβ : παρ᾽ ὦ κα- 
ματον βαρυβρῶτ᾽ “Ὁ (ὙὙ8ὸ ὉΠ} η]κ5. ὉΠ ΟΠ το Τρ’ Οϑ 6. ΤΈΟΙη 1400.) 
ΒΕΥΡ: παρ᾽ ᾧ στόνον ἀντίτυπον | τὸν βαρυβρῶτα πόδα ] κλαύσειεν αἷμα- 
τηρόν. φι. παρ᾽ ὦ στόνον ἀντίτυπον βαρυβρῶτ᾽ ἀποκλαύσαι πόδ᾽ αἷμ. Οὐ 
παρ᾽ ῳ νόσον ἀντίτυπον (“ὁδαίϊηρ, ἐμνοὐδῖπρ᾽) βαρυαλγέα μπλαύσειεν αἷμα- 
τηράν. ον παρ ̓ ᾧ στόνῳ ἀντιτύπῳ βαρὺ πῆμ᾽ (706.) ἀποκλαύσειεν αἷμα- 
τηρόν. ΟΥ παρ᾽ ᾧ στύνῳ ἀντιτύπῳ βαρυβρῶτ᾽ ἀποκλαύσαι πόδ᾽ αἵμα- 
τηρῦν. (Δ. 978. αἱματηραῖς χείρεσσι.) Οὐ παρ᾽ ᾧ νόσον ἀντίτυπον 
βαρυβρῶτ᾽ ἀποκλαύσειεν (ΟΥ βαρυβρῶτά τε κλαύσειεν) αἴματηράν. ΟΥ 
παρ᾽ ῳ στόνῳ ἀντιτύπῳ βαρυβρὼς πόδα κχλαύσειξν᾽ αἴματηρόν. Ον παρ᾽ 
ῷ στόνῳ ἀντιτύπῳ βαρεῖ ἄλγεα κλαύσειεν αἱματηρά. ΟΥ παρ᾽ ᾧ στόνον 
ἀντίτυπον βαρυαχέα (οἴ, 907.) κλαύσειεν, αἱματηρὼν ὃς τὰν ϑερμοτάταν 
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ὃς τὰν ϑερμοτάταν αἱμάδα κηκιομέναν ἑλκέων 606 
ἐνθήρου ποδὸς ἠπίοισι φύλλοις 

ἰκμάδα οἰο. 1 δἰπηοδύ {μῖηκ ὑπαῦ νγθ Βῃοι]α γϑρίδοθ στύνον ὈῪ νόσον. 
ΤΙ δορὶ ποίβ βαρυβρὼς ἀπ αἰματηρὸς ἃ1τ6 ἴδη τηοτα βαϊαθ]6 το νόσος {π8η 
στόνος. ᾿ἀντίτυπον νου] {πθη ταθϑῃ ἑφγοδῥίηφ, σἠοοίϊιφ. Βαὺ ἐπ8 ποτὰ 
ἷβ ΡΘΥΠΙΔΡΒ οοΥαρύ. Οομαρατθ Αγ βοός. ΕἾ. 9, 8. αἴματόεν δ᾽ ἕλκος ἀνα- 
στένομεν. ; 

παρ᾽ ΟΣ ἀποκλαύσειεν] Οὐ, 280. ἄνδρα δ᾽ οὐδέν᾽ ἔντοπον, [ οὐχ 
ὅστις ἀρκέσειεν οὐδ᾽ ὅστις νόσου] κάμνοντι συλλάβοιτο. (Βα. Ἐ. 979. 

στόνον ἀντίτυπον] “ Α Ἰαπιοπέαξίοη ἐμαὶ ἢηη5 α γδβροηβο᾽, 110. ὑπαῦ ΒΌΓΙΚΟΝ 
δρϑίηδῦ, 8 50 6] 1οῦ5. δὴ Θ0η0. [Τιδύ. “ χοριΐίιγ γ᾽ ΡΟ Ομ ϑϑηι. ΘΟΠΟΙ; 
ἀμοιβαῖον. Οὐ, 1400. πολλὰ δὲ φωνῆς τῆς ἡμετέρας Ι Ἕρμαϊον ὄρος παρέ- 
πεμψεὲν ἐμοὶ | στόνον ἀντίτυπον χειμαξομένῳ. Αηΐ, 592. στόνῳ βρέμουσι. 

δ᾽ ἀντιπλῆγες ἀκταί. Ἠετοί. - 67. καὶ τύπος ἀντίτυπος. Απᾶ οἡ 
Απύ, 1984, 

6094. βαρυβρῶτ᾽ Α. Κ. 1,. Τ' οἷο. βαρύβρωτ᾽ Β. “απαιοίηψ,, ον φπαιωθα". 
ΘΌΠΟ]. τηΐπ: τὸν ἐσθίοντα βαρέως τὸ σῶμα αὐτοῦ. ΟἿ 1. διαβόρῳ νόσῳ: 
818. ἀδηφάγον νόσον. Οοπιρᾶγα σητοβρὼς, εἰο. 

ἀποκλαύσειεν)] (ΒΕ, ΒΕ, 1467. κἀποκλαύσασϑαι κακά. ὅὃο κλάειν κακὰ, 
παάϑεα, οἷο. ΤΥ. 1ὅ8. ΕΠ], 1117. οἵο. 

θ98. αἵματηφόν] Βοϑα αἱματηρᾶν, 1 νόσον ὈΘ {πῸ ὑῦτ|6 το Ἰηρ᾽. 
Β6Π01: οὐδ᾽ ὃς (ὅστις ἘΝ.) τὴν ϑερμοτάτην καὶ ἀγρίαν αἵμαάδα, τὴν 

τοῦ αἵματος ῥύσιν, ἀναδιδομένην ἐκ τῶν ἑλκῶν τοῦ ϑηροδήκτου ποδὸς, 
ἠπίοις φύλλοις κατευνάσειεν, εἴ τις ἐμπέσοι. 

οὐδ᾽ ὃς τὰν [π6 τη85. ΑΙα. Τγη. οὐδ᾽ ὅστις τὰν δῆ αῖς. οὐδ᾽ ὃς Ετε, 
Βατρ.. Οουηῖ. βομη. Βουρ. ὃς τὰν Ηδτπι. Πἰπᾶ, «απ. Ηδιί. βογέ, Οἵ 
280 ἢ 

690. ϑερμοτάταν] 1 διβρθοῦ {Π6 ἴγαθ ῬΘΘΟΊηρ' 15 ϑερμορύταν. 
αἵμάδα] ὅ61101: τὴν τοῦ αἵματος δύσιν. 1. 4ᾳ. αἱμορραγὴς φλὲψ 828. 

Εονηθα 5 λιβὰς (1216), λιϑὰς, νιφὰς, φυλλὰς, ἵἱππὰς, εἴς. Αϊμὰς ῬτοΡ- 
ΔΌΙΥ οὐσπ 5 ΠΟΥ ΠΟΙ 6156. ΤΠ ὑστιθ γϑϑαϊηρ,, 1 βιβρθοῦ, 15 ἐκμάδα “πιοϊδίμνο᾽, 

ὙΠ ῖ0} Πθῖσκο 4150 ῬιΌροβοα. ΟἿ, ΠΙρροοῦ. 4β βοῦν. ϑ'ϑοί. Υ. ρ. 62, ἣν δὲ 
πλησϑῶσιν ἰκμάδος αἵ φλέβες, ἀπ᾽ ἐκείνης νοῦσος γίνεται. 

6091. κηκιομέναν (κιομέναν Β.) “Θοξίηρ ῥονλ". Ἰυρβίοδα οἵ κηκίουσαν 
(ὁ. οη 130.). ΤῊΘ ππῖ4616 ἔοντη οὗ 815. νϑὺ 15. ἀπᾶβια]. ΟἿ, 188. στάξει 
γὰρ αὖ μοι φοίνιον τόδ᾽ ἐκ βυϑοῦ | κηκῖον αἷμα. Ηοπη. 1]. η΄. 262. μέ- 
λαν δ᾽ ἀνεχήκιεν αἷμα. φ΄. 508, πολὺς δ᾽ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς Ι] ἔππων. 

Ριπᾷ, ΕὙ. 184, ἔτι δὲ τειχέων ἀνακικύει (ἀνακηκίει) καπνός. ΑΒοι, ΟΠο. 
1007. φόνου ... κηκές. 

ἑλκέων ἰ5 ἴο Ὀ6 ΡῬΥΟΠοιποθα 85 ὃ ἀἸ5.11}}}16 (οἴ, ν. 5ίν. 682).). 
698. ἐνθηρου] “Αηφ»ν, δπυεποπιθα᾽. Τιαΐ. “εἰγογαίϊ". ΟἹ, 367. Ηδταδπη 

ὉΠ ΟΥΠΘΥ 5. ΥἹΘΉΙΥ ππαρυβύθηα ἰδ οὐ [Π6 ἴθ] ἃπᾶ Ἰοδίμβοιηθ ἀρρϑᾶιδποθ οἵ 
{πῸ αἰδβθαβθα ἔοοί, υυῖῦδῃ 105. [6016 αἸβομαγρο, ΟΥἾἍ, Ζβοῃ. Αρ, ὅ48. δρόσοι κα- 

τεψέκαζον ... τιϑέντες ἔνϑηρον τρίχα. Ἐπν. ἘΠΙ65. 389, δρυμὸν ἔνϑηρον. 
1᾿ν. ΧΧΙ, 859. “ὁφμαίϊσια εὐ γγορθ οἠγογαία σΟΥ̓ΡοΥα". πῸ ὅ6Πο!. ΘΧΡΙ δ 

ϑηροδήκτου. ἀϑαάϊκο: Ὑϑηθποὸ 867) ρθη ἱπιδιιίϊ. Μιιβργανε ΧΡ δίῃ 5 ἐν- 
ϑηρος ποὺς “Ῥέ8, ἵπ χιο υἵρογα ἰαίεί᾽, 6011, Τὰν. ΗΠ65. 389. δρυμὸς ἔνϑη- 
ρος, ἃπᾷ ξύλα ἔμμητρα (“ἄφπα ἵπ φιΐδιδ ηιοάμία ποδί} ἴπ 'ΤΗΘΟΡγιϑύτιβ. 
Δαν" 1 5 οοπ͵]θοίιγο ἐμπήρου (ὑγιαϊηιεγ 15 ὙΟΥΓΠῪ οἵ ποίϊοθ, 8δῃᾶ ρθι- 
Βαρ5 οὗ δαορίϊοη. (Ηθγοά. 1. 167. πάντα ἐγίνετο διάστροφα καὶ ἔμπηρα 
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χκατευνάσειεν. εἴ τις ἐμπέσοι, 
φορβάδος ἐκ γαίας ὙΓΕΕ ΝΕΡΌΝ, 100 

εἷρπε δ᾽ ἂν ἄλλοτ᾽ ἄλλαν ὁδὸν εἰλυόμενος, 

καὶ ἀπόπληκτα. 196. τὰς ἀμόρφους καὶ ἐμπήρους.) ΘΟ. ἐμπύου. ΟΥ̓, 
1818. τήνδε τ᾿ ἔμπυον βάσιν. Οἵ, Ζθδοι. ΡΙΜ]. ΒῪ, 284. οὐ γὰρ ὁ δράκων 
ἐνῆκεν, ἀλλ᾽ ἐνῳκισε ] δεινὴν στομωτὸν ἔκφυσιν ποδὸς λαβών (δακών ἢ). 

ἠπίοισι φύλλοις] τί βοοίμίπ ἰοαυε5"᾽. 1]. δ΄. 218. ἐπ᾿ ἀρ᾽ ἤπια 
φάρμακα εἰδὼς Ι πάσσε. 1΄. 515. 829. Αδοι. Ῥτοιη. 481. ἔδειξα κράσεις 
ἠπίων ἀκεσμάτων. Κὅ6801: ἀντὶ τοῦ, ὅλως οὐκ ἔχων οὐδὲ ὅστις ἕλοι φύλ- 
λον αὐτῷ ἐκ τῆς γῆς, ἡ ὄρνιν τοξευϑέντα ὑπὸ Φιλοκτήτου καὶ πεσόντα 
εἰς τὴν γῆν. 

φύλλοις Δ. Τ΄. ΑΙ4. φύλλοισι Β. Κ. Τ,. 
099. κατευνάσειεν] -ϊρλὶ αἰΐαμ, δοπεροξ6". Ὑ δικθῆρια οἷΐθϑ. Αὐγΐϑῃ. 

Τηῦ-: 14. τοὺς δὲ (ΘΙ Θρ μϑῃΐε8) περιιστάμενοι οἵ Ἰνδοὶ ὠδαῖσί τε καὶ τυμ- 
πάνοισι καὶ κυμβαλοισιν ἐν κύκλῳ κρούοντες τε καὶ ἐπάδοντες κατευ- 
νάξουσι. ἜΡΟΝ: κατευνάξεσϑαι. κουμέξεσϑαι, πραὔνεσϑαι. Οὐ, 650. 

φύλλον... τς χοιμῶ τόδ᾽ ἕλκος. Κατευνάσειεξν 15 Βιρροδβοᾷ Πδύθ ἴο θοῖπηθ 

ποὺ το ἐιαειυμύξῶ, Ῥαΐ το ἃ 1658 ΘΟΙΏΠΊΟΙ [ΟΥΤΩ κατευνάω. Οὗ Ἑπύ. 
Ηἱρρ. 1877. διά τ᾽ εὐνᾶσαι (εὐνῆσαι ϑογηθ 1η85.) τὸν ἐμὸν βίοτον. Βαΐ 
ΒΟΡἢ. 1565 0 οὔπου ἴουτα ἔπη κατευνάξειν, ΤΥ, 9ὅ. Απῇ, 888. 1 5αθρθοῦ 
ὑπογϑίοσα ὑμαῦ ν. βίγυ. 684 Ὑϑααιγο5. ΒοΙη6 5110} Θογγθούϊοῃ. 

εἶ τις ἐμπέσοι νυῖρ. Ἠδητη. ϑομποια. Νϑαοῖκ. εἴ τιν᾽ ἐμπέσοι ("5ὲ φια 
ΟΘΟμΡΘΥ 6π.) ὦν Μααρ,, 6 151ς, ΜύΒρΥ. Β. 1), ννυαμᾶ. εἴ τί γ᾽ ἐμπέσοι ἘΠ 
γακε εἴ τι συμπέσοι ΚΘ. εἴ τι ἐμπέσοι φορβάδος ἐκ γαίας ἑλεῖν 
Ὁ:πᾶ. Ἠδνπιῃρ; γοϑάδ: εἴ τ᾽ ἐμπέσοι, ] φορβάδος. ἔχ τι γᾶς ἑλεῖν, | εἷρπεν 
ἀλλοτ᾽ ἄλλον ᾿ τότ᾽ ἂν ... ΒοΙρὶς οοηΐ: χατευνάσειεν, ἢ εἴ τις ὄρνις ἐμ- 
πέσοι,  φορβάδος ἔκ γᾶς ἕλοι. ϑομηβια; εἴ τις ἐμπέσοι (ο, αἷμάς). “οἱ φιοά 
ἤογίο ΡΟ [{ιιυΐμνι δαηριιῖηῖ5 ἱποϊαϊδϑοί᾽. 60]: οὐκ ἔχων οὐδὲ ὁ ὅστις. ἕλοι φύλ- 
λον αὐτῷ ἐκ τῆς γῆς ἢ ὄρνιν τοξευϑέντα ὑπὸ Φιλοκτήτου καὶ ἐμπεσόντα 
εἰς τὴν γῆν. ΜΥυμᾶ: “7. 6. δἷ φιιῶ (ἤπια φύλλα) ἱποϊάονοί (56. Ῥλιοοίείε5), 
μὲ οαΣ ἔογγα αἰέγῖοα ἐοϊ ον". (πα. εἴ τῳ (“ἴ Λε θαπιε μροπ απ}, ΟΥ̓ εἴ που. 
οΥὁ εἴ ποϑ', οὐ εἰ τάχ᾽) ἐμπέσοι, φορβάδος ἐκ γαίας ἑλών. (ΟΥ. 111. 110.) 
Οὐ εἴ τιν᾽ εϊσέδοι (οἐ. 44), ... Οὐ εἴ τι ἐμπέσοι (56. φύλλον, “1 Κι [εἰ 
ἵπι ᾿ΐβ τηυαμ). ΟΥ εἴ τῷ ἐμπέσοι ποδὶ (οἵ, οἢ ν. 500. θ84. γεν ΟΣ 7: δ τῷ 

ἐμπέσοι, φορβάδος ἐκ γαίας ἕλοι. ΤΙ ΘΟ τοῖα βαϊα ἐμπέπτειν τινὶ, “0 
οοηια προη, 0 {αϊἐ ἴηι υυἱέδ, α ἐμίηρ", ΟΥ ἐμπίπτειν εἴς τι, Βα ῃοῦ ἐμπίπτειν 

τι. Οἶ. 96ὅ. ΕἸ, 1268. (4. Ο. 942. 1160. Ἡοτοά. 1, θ8. ἐπέτυχον σορῷ ἕπ- 
ταπήχεϊ. Ῥιπά. Ν. ΥἹΙ. 18. αἴϑωνι πρὶν ἁλίῳ γυῖον ἐμπεσεῖν (φοδᾶ αἴϑωνι 
πρὺν ἅλιον γυίῳ ἐμπεσεῖν). Αὐἱδί, Αν. 1490, εἰ γὰρ ἐντύχοι τις ἥρῳ οἷο, 
50 ἴῃ Τιϑῦΐη “ἱποίάθγο ἴηι αἰϊφιῖα, οὐ γεπάδυο αἰϊφιΐα, ἵπυθηἶγ αἰϊψεϊά᾽. ΟΣ ἍΜΑ, 
ἢ φύλλον εἴ τι νώδυνον κατεῖδέ που. Βυΐ εἴ τις ἐμπέσοι, (56. αἱμὰς) 
γἹ 6145 νΘΙῪ δοοά 50η80. ΟΝ ΤΥ. 1268. πρὶν ἐμπεσεῖν σπαραγμόν. 

τ00. φορβάδος] -ϑιεδέαϊηϊη". ὅ6Π01: τῆς πάντα τρεφούσης. Ἐν... 288. 
ἐξ᾿ Ωλένου γῆς φορβάδος κομίξομαι. Ἐν. θ4δ. φορβὰς γυνή. Ἐν. ΒδΟΟΙ, 16. 

ἔκ τε γᾶς ἑλεῖν [π6 τπη85. Α14. Ἐπιβῦ. ρ. 978, 6. 1088, 88. ἐκ γὲ γᾶς 

ἑλεῖν Τατη. ὥστε γᾶς ἕλεῖν Βγτ. ἐκ γαίας ἑλεῖν ϊπᾶ, Υαυπά, ἐκ γαίας 
ἑλὼν ϑομπη. Νϑαοὶς. ἑλὼν ([ο 6 οοπηθοίθα ψυὰ ἢ κατευνασειξν) Ὁ1580 ΕΘ δ]ς, 

νοΐ. Βοποᾶ. ΟἹ Τ: ἀντὶ τοῦ ἕλοι. 
101. ἕρπει (ἕρποι επ,) γὰρ {π᾿ τη55. ΔΙ4, Βγ, ἕρπει ἀλλοτ᾽ ἄλλᾳ γὰρ 

ῦ 

Ξ 

ἀ 

ὌΝ νὰν γῖνες 

«4ἔλι, 

Ὁ} ἐ ὁ 



ΦΙΟΚΤΗΤΗ͂Σ. δ ς ΤΩ 

- κξ "» ὃ ᾿ ; ΄ “ ἐν: ΄ Φ΄. Τὸ , 

παῖς ατὲρ ὡς φίλας τιϑηήνας, οϑὲν εὐμαρὲδι υὑπαρ- 

χοι πόρου, ἀνέκ᾽ ἐξανείη δακέϑυμος ἄτα" Τοῦ 

Τ. Ταγη. εἷρπε γὰρ Βοίῃ. Βαυτρ. Πιηᾷ, ὙΥαπᾶ, Βουρκ. εἷρπε δ᾽ Ετῇ, τη. 
Βόομη. βγῇ, (οἷ. οα 686.). εἷρπεν Ηδιί. Οοπηθοῦ εἷρπε... ἄν. ΟἿ 290. 
ΤΗ6 ἄν ἴ5 ὙΤΟΠΡῚΥ οοππροίθα τ εἰλυόμενος ὈΥ 5οη6. Βα 1 ψου]ᾶ τοϑᾶ 
εἷρπε δ᾽ ἂν ἀλλοτ᾽ ἄλλαν ὁδὸν εἰλυόμενος. ΟΥ ῥούπαρ5 εἶχε δ᾽ ἂν ... 
ποδ᾽ εἰλυόμενος (λ6 αϊνδοίοα ᾿ϊς δίθρ) ... πόρον, εἴα. 

ἄλλοτ᾽ ἄλλᾳ Δ. Β. Κ. δ]. Τὶ ΑΙὰ. Ταχη, Βτ. πα. Υ αμα: ΒΕοῖς: τῶλε 
λου τ᾽ ἄλλαι 1,.. ἄλλοτ᾽ ἄλλαν οοπ]. Ετέ, ἀλλοτ᾽ ἄλλον Ἡδτῦ. (τοι 56101.) 
Βόμη. ἄλλον ἄλλοτ᾽ (οπι. τόδ᾽) Ἠδγη. Τῇ Θομημηδ, τιϑιιλ}Π} Ρ]δορα αἱ 
{π6 πᾶ. οὗ {π6 1ἴη6, 15 τοπιονϑᾶ Ὀγ Εγΐ, Ὀῖμᾶ. φα. ἘΠ ΩΣ γὰρ ἀλλοτ᾽ ἀλ- 
λοσ᾽ ἂν. (ΟἿ. ν. 5ιν. 686.) 

Ν 102. τότ᾽ ὧν ...1] Οα. πόδ᾽ ἂν (ον ποσὶν). ὍΝ 291: ὍΣ τὸ ΖΟὶν 
(Δηβυνγουθᾶ Ὀγν νῦν δὲ 118.). ΟΥ ἄλλοτ᾽ ἄλλαν ὁδόν. βογβου 8,150 γϑϑαβ 
πόδ᾽. δΥυμπάᾶοιν ἐπίηκβ ὑπαὺ τότ᾽ 15 ὅο θ6 τοϑίδυγοα ἴο ἁνέκα. 

εὐλυόμενος] ἑΦναρι σίηρ λϊηιδοι " αἰοηζ, ογανοϊζηρ αἰοηρφ᾽. ὍΝ, 291. πρὸς δὲ 
τοῦϑ᾽ ... εἰλυόμην δύστηνον ἐξέλκων πόδα. Οοηρατα ἴπ6 νϑὺῦ εἰλυσπᾶ- 
σϑαι Αὐϊδϑύ, Τ|γ5. 122. οἷο, 

108. ὥς Α. 1,. Τὶ, ΑΙ4. ΤΌ, ὡς Κ. ΒΥ. ΠΙμᾶ. οἴο, ΤΠ6 ΟΠοΥι5. οοπι- 
Ρϑῖ8 ΡΠ. ἤο δὴ ᾿πΐϑη, ἀπ8}16 ὕο ὑγα]κ ὙΠ Ποῦ! {Π6 ϑϑϑιβύϑηοθα οὗ 105. Ὥτ|56, 
ΝΙοαπᾶ. ΑἸοχ. 419. ὀρθόποδες βαίνοντες ἄνις μογεροῖο τιϑήνης (κοῦροι). 

τοά. ὅϑεν] ἔνϑεν Τ᾿, 
ὅϑεν εὐμάρει᾽ ὑπάρχοι πόρου] “Ἡγλεποο ([γοπι, ὃ τολοηὶ} ηιΐφλς δ6 

οὐἑαϊηφα μαοϊϊιν ἱη ἐυαϊκίηφ ". Ἡδυτηδηη δπα οἴποιβ (Ηϑιῦ. βοιπ, οἰθ.) οοη- 
βίγαθ: εἷρπε δ᾽ ἂν ἄλλοτ᾽ ἄλλον πόρον ὅϑεν εὐμάρει᾽ ὑπάρχοι, τότε οἷο. 
(6, ὀοΙηπηδ, Ῥοίηρ; τηϑγ κοα Ροΐἢ Ὀοξουθ Θηα οΘΥ πόρον). Απαᾶ 80 ΘΧΡΙαἴΏ5 
1Π6 Ξ6Π0]: τὸ δὲ ἑξῆς. τότε γὰρ ἡνίκα ἐξανίησι δακέϑυμος ἄτα, ἕρπει 
πόρον ἄλλοτ᾽ ἄλλον, εἰλυόμενος, ὥσπερ παῖς ἄνευ φίλης τιϑήνης ὑπάρ- 
χων. ὙΤΟΠΡΊΣ, " ἐπίῃ. ἘΆΔΙΠΥ ΨΤΟΠΡ' ἰ5. γυμᾶδν, ο οοηπθοίβ εἶρπε 
(ἐκεῖσε), ὅϑεν εὐμάρει᾽ ὑπάρχοι πόρου, “Ξοἰοδαέ ... ἀὐθηοῦ αἰζιηγυ ἰοοιηὶ Οὐἷγ 6, 
66; φίο Γαοιιϊξαέθηι ἱποθϑϑι5 (1. 6. ἰευαηιεῃ γιον δι) σιρροίονοί". 

εὐμάρει᾽ ... πόρου] ΟΥ, 284. ηὕρισκον ... τούτου πολλὴν εὐμάρειαν. 
π. 498 

ὑπάρχοι Τ,. Υ. 8. δια. Ηδτύ. βομπ. Βρὶς. βογί ὑπάρχει ΑΔ, Β. Κ'. 
Τ. ΑἸ. Ταση. ΒΥ. ΠῸ ᾿παϊοοῦνο τη ΡΘΥδΡ5. 6 ἀοίδπαθα, 

106. πόρων Β. Τ΄ ΑΙ. ΤΊ. ΒΥ. πόρον Δ. Κι. 1. ΚΒ, ΗδΔ1]1. ὅ6 801. 6 πη. 
Ηδιῖ. ὅθμη. πόρου ([ο 6 οοπηροίθα τὴ εὐμάρϑια) ΜΥαΙκοῖ. πᾶ. Υ απᾶ. 
Βουρῖς. πόρῳ Οαϊδῖ, κα Ἡδρμεοβῦ. Ρ. 294. Βυσρ. κόπου ϑογί, Βιιύ πόρος 
οδπ ΠΑΥΙΥ τηθϑ {π6 β8πι|6 ἃ5 βάσις. ῬοΥπᾶρ5 ποδὸς, οὐ πόνου, οὐ νόσου. 

ἐξανίησι Α. Β. Ἐ᾿, Κ΄ Τὰ. ον. Ηδ0]1. ΑἸ4. ἐξανεί. σι (ἃ Ἰοῦίαγ, ρϑυύπὰρ85 
λ," ογαβϑᾶ Ὀϑίογβ η) 1. ρύ. ἐξανέει θη. ἐξανέης Ἐ. ἐξανέῃ Τ΄. Τατη. Βυ. 
ἐξανείη Ηοτ, ΠΙπᾶ. Ἠδνῦ, βὅομη. Βρὶς. Ῥουύπαρ5 ἁνίχ᾽ οἵ ἀνεέη. ΟἿ. 164. 
ἕως ἀνῇ τὸ πῆμα τοῦτο τῆς νόσου. 

δακέϑυμος) “Ποανί-γοπαϊΐηρ, αφοηπίτίηρ᾽. Ἡοπι. Οἄ. 8΄. 1856. ϑυμοδακὴς 
μῦϑος. 1|. ε΄. 493. δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι μῦϑος. Ἐπτ:. Ῥπο. 886. δάκω 
φρένα. ΑΙο. 1108. καρδέαν δηχϑήσομαι. Ἐπι65. 696. Αὐἱδύ. ΔΟΙ. 1. ΒΡ. 
878, ΤΎΔΟΙ, 1117. δάκνει ϑυμῷ .... Απδογθοι, ΥἼΠ. δακέϑυμα μοι λέγον- 
τες. διπποηϊάθβ ὅ'ου. 98, 160. ἀϊδμοὶς ἔδοντες ϑυμόν. Οοιηρασο ϑυμοδα- 

κὴς, δηξίϑυμος, καρδιόδηκτος. ΑΙ5ο Ηδγοά. 1. 129. λέγων ἐς αὐτὸν ϑυ- 
μαλγέα ἔπεα. ϑογενν ρίνο5 δακόϑυμος (}). 
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ν Στφοφὴ β. 
οὐ φορβὰν ἱερᾶς γᾶς σπόρον, οὐκ ἄλλων τοῦ 
αἴρων τῶν νεμόμεσϑ'᾽ ἀνέρες ἀλφησταὶ. 
πλὴν ἐξ ὠκυβόλων εἴ ποτε τόξων 710 
πτανοῖς ἰοῖς ἀνύσειε γαστρὶ φορβάᾶν. 

«[106---Τ17 τῷἪ 718-- -719.] 

ἄτα] “αϊαάμψ᾽. 6801: νόσος ... 
106 ἢ, ὅ6Π0]. οὐ 702: οὐ “ημητριακὸν καρπὸν οὐδέ τι τῆς συνήϑους 

ἀνθρώπων διαίτης, ἀλλὰ διὰ τῶν πτηνῶν ὀϊστῶν τῆν διὰ τῶν ὀρνέων 
τροφήν. Οεάϊκο τϑαᾶβ: οὐ φορβὰν ἱερᾶς γᾶς, σπόρον οὐκ ἀγρῶν (ἀγρῶν 
8.180 Πθι8Κ6) αἴρων. 

106. φορβαν] ““4ς5 ({0») [οοἄἂ"». Οἱ, 112. 1108, Φορβὴ ἃρρδδγβ ἴο 51ρ- 
ΠΙΐν ἴῃ θοΐῃ ΡεαΒ58ΔΡῸ5 ϑιιβίύθηθηο6 οἵ 8 νορθίδ]8 Κιηᾶ, 85 ΙΒ. ρ 564 ἔγΌΤα 
Φῃΐτη} [004], ἃ5. ὑπαύ οἵ μἱγτᾶβ. Οἱ, 700, φορβάδος οὐ. γᾶς: 

ἱερᾶς γᾶς] ΟΥ, οα (Ε4. ΚΒ. 1428. ὄμβρος ἵερός. 
107, σπόρον] σῖτον γϑῃ. καρπὸν Η. Ββ0}ο!: σῖτον. Βαγροθβ αποίθϑ 

5πηοπϊᾶθ5: Εὐρυεδοῦς ὅσοι δαινύμεϑα χϑονὸς καρπόν. Ηον. Οάα. 1114. 10. 
«Οἰμϊοιιηεφιιδ ἐθΥῪ ΩΡ πιιη6 7.6 υδϑοϊηιμν., ῬΘΥΠΔΡ5. πόρον. 

οὐκ] φα. οὐδ΄. 
ἄλλων] ἄλλων (δαργ. οΨ) Ν. ἄλλ᾽ ἦν αἴρων 60η]. Βαγρ. Βίβα {Ππδ: 

οὐ φορβὰν ἱερᾶς γᾶς, σπόρον οὐκ ἀγρῶν (οΥ κάρπων) αἴρων, τὸν ... ΟΥ̓ 
γᾶς ἄροτον καὶ τἄλλ᾽ ... ΟΥ γᾶς ἀρότους οὐδ᾽ ἄλλ᾽ ... (ὅ.801: οὐκ ἄλλο 
δ᾽ νεμόμεσϑα εἴα.) 

108. αἴρων] “Ὑαβίηρ τρρ, φοίέίηφ.". ὅ6}0]: λαμβάνων. ΟΥ̓ 1108. οὐ φορ- 
βὰν ἔτι προσφέρων. Ηδγάϊγ ΥΙΡΉΙ. φι. αἱρῶν (οἴ, 100.) ΟΥ̓ ἀμῶν. 

τῶν νεμόμεσϑ'᾽) 6801: ἀφ᾽ ὧν νεμόμεϑα, τουτέστι τρεφόμεϑα. Ἠοιη. 
Οα. ε. 449. νέμεαι τέρεν᾽ ἄνϑεα ποίης. Ἡετοά. Υ͂, 101. 

τύϑ. ἀνέρες ἀλφησταί] Α Ἠοχπουῖο θχρυθβϑίοῃ. Ο, α΄. 849. ἀνδράσιν 
ἀλφηστῇσιν. ξ΄. 8, εἷσεν δ᾽ ἐν Σχερίῃ, ἑκὰς ἀνδρῶν ἀλφηστάων (ΜΠ δΥ6 
8566. 36801.). ν΄. 261. ΖΒ... ϑϑρί. 1716. ἀνδρῶν ἀλφηστῶν. (ΘΙ6. 566 
ΒΙοι. 61.) 1. 6. “πιεγομαηπέβ, ἐγαΐδγα, ἐγαίηίοκονβ᾽. Οὐ “ἱηφοηΐοιιδ, οἴδυθν, 

ἱπυθηΐῖυε, οοπίγίυϊηᾳ, δηίονργίδίηφ". Ὀουϊνοα ΔρΡΡΘΥΘΗΠΥ ἔγοιη ἀλφάνειν, 
“0 αοφμῖγε, πα, ἀουΐϊδο᾽. ϑιυῖϊάδδβ δχρ]δῖηβ ἀλφηστὴς ὈΥ εὑρετής. “ἀλ- 
φησταὶ, θεΐογβ οἵ Ὀγθδᾶ, ἔγοιη ἄλφι «πᾶ ἔδειν; ἃ ἴθυπι ἀθυϊνθα {Ὰοτῃ ὑπ 6 
ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΆΙ δυύϊοϊθ οὗ δ οί [οοἄ, {π6 μυελὸς ἀνδρῶν, ὈνΡ [πΠ6 86 οἵ 
γγ ΠΟ ὑπο Ὺ 806 αἰδύϊηριθηθα ὝΣΑΝ {π6 ροᾶδ, ψῆο ᾿ἰνθα οἡ πρθοῖϑι δηα δ81η- 
Ὀγοβῖδ, δ 85 Ὑγ6}} 85 ἴγοιη π6 ὠμησταὶ ϑῆρες. Οοιηραῦο ὑπ Ἡομηθχῖς οὗ 
ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν, οἵτινες ἀνέρες εἰσὶν ἐπὶ χϑονὶ σῖτον ἔδοντες, 
[π6 ὅσοι καρπὸν αἰνύμεϑα χϑονὸς οἵ 5΄τηοηϊθ5, Δηα {π6 “ φιροιηιψιδ ἐοΥ 
γημγ167.6 υδϑοΐηεμγ)" οἵ ἩοΥϑοθ᾽", (ϑολη.) 

110. Οὗ, 166. 8δηα 2817 ἢ, 1108. 

ἐξ ὠκυβόλων ... τόξων] ΤΙΐ5 σϑηϊθῖνθ πητιϑὺ ΒΘ. ΟΙΟΒ ΙῪ οομπθοίθα νυ 
πτανοῖς ἰοῖς. 

711. πτανῶν πτανοῖς ἀνύσειε Δ. Τ'ι, ΑΙ4. Τατη. πτανῶν ἀνύσειε πτα- 
νοῖς Β, Κ. 1,. Μ. Ν. ΕΒ. διὰ (ἀνύσει) Ἐς, πτανοῖς ἰοῖς ἀνύσειε Βνε. Ετΐ, Ὀ]η4. 
βου, πτανοῖς δρνισ᾽ ἀνύσειε Ηδτί. ΒεΙρὶς Ὀγϑοῖκοίβ πτανοῖς. ᾿Ιοῖς οὐ 
ὅπλοις ταῖρι οαβιυ πᾶν 5]1ρὺ οὐὐ δέοι. νοῖς ἴῃ πτανοῖς. Οἷ, 108, ϑηρο- 

᾿ 
ἃ 

ὲ 
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ὦ μελέα ψυχὰ, 
ὃς μηδ᾽ οἰνοχύτου τοβοτος ἤσϑη δεκέτη χρόνον, τ1ὅ 

βολοῦντα πτηνοῖς ἰοῖς. 1108. ου φορβὴν ἔτι προσφέρων, οὐ πτανῶν ἀπ᾽ 
ἐμῶν ὅπλων τς Π δ0 Υ: κομήτην ἰόν. Ἐπ. Ηδτο. 866. τάν τε ... Κεν- 
ταύρων ποτὲ γένναν ἔτρωσεν τόξοις φονίοις, ] ἐναίρων πτανοῖς βέλεσιν. 
5680]: πλὴν ἐξ ὠκυβόλων. πλὴν εἴ που τοῖς πτηνοῖς βέλεσιν ἐξ ὠκυβό- 
λων τόξων ἀνύσῃ φορβὴν πτηνῶν, τουτέστιν ὀρνέων. λείπει δὲ ἡ ἀπό᾿ 
ἀπὸ πτηνῶν. : 

ἀνύσειε)] “ΗἼὸ πιϊρηξ ργοοιγο᾽. ΟἹ: περιποιήσαιτος 'ῆα 5που]α Πᾶνε 
δχρθοίθα μονθυθι ἰπ ὑπ15 56η86 {π6 τηϊα]6 ἕοσιη ἀνύσαιτο, 85 ἴῃ Ασὶβι. Ρ]. 
196: κἂν ταὐτ᾽ ἀνύσηται ... Οοπὐγαν νγῖ88 γα ἐπα {Π6 τα 416 ἴῸΥ ὑπ6 δοίϊνο. 
Τι. 996. οἵαν ... μοι μελέῳ χάριν ἠνύσω. ῬοΥπδρ5 ὑπουθίοτο ἀνύσειε τᾶ Ὺ 
τηθϑῃ “ἦ6 πιΐφηί Κκὶ!». Ἤδθγομ: ἦνυσεν. ἔκτεινε, κατέβαλεν. ΟοΙηρδῖα «150 
ἐξανύειν. Βαΐύ οἵ, 1108. φορβὰν ... προσφέρων. α. πορίσειξ. ΟΥ ἀνύσ- 
ὅξιξ, ΟΥ βΒΟΙὴ6 ΟὗΠΘΥ νοῦ οὗ ῃ6 βϑιηβ τηθϑβαχα: οἵ, οα 724. 

112. φορβάν, «αἸνειῦν ραΐ ἴπ [π6 ὈαρῚ πηϊηρ' οὗἨ [Π6 βϑηΐθποθ, 15. Πϑύθ γὸ- 
Ροαίθα δὖ {π6 οπᾶ:; ἴουῦ 10 ἢ γϑρϑύϊιοη ΠΟΥ γϑίθυϑ ὕο ἰδ. ποθ οὴ Απύ, 
814, (822.). ΤῊΘ ξΟΤΊΊΘΥ φορβὰν 15. ΡῬΟΒΒΙΌΙΥ οοτγαρύ. 

118. ὦ μελέα ψυχά] “Ὁ εὐγοίολοα 5οι1,} ον. ὅδ. 1. ὅ, 41. “αηΐμιω;, 

γιαΐο5 πέφμε οαπαϊαϊογνο5 Ι ἐοΥγα {μέ δα." 
7114. ὃς μηδ᾽ οἰνοχύτου πώματος ἤσϑη [πὸ τη88. ἀπ νυ]ρ. 1. 6. “Δοί 

ο λαυδ δη)ομθα (μαυθ ὅδθη γϑγοδποα ευἱϊ}) ἐυθπ ἐλ6 7μῖοε οΓΓἹ ἐδ6 υἱηο᾽. Τη 
Τιαὐϊη, “ φιὶ π6 υἷπο φιιϊαάθηι ἀεϊεοίαίιι5 οἷ". Ὃς οὐδὲ ... νου] τπθᾶπ “τυλο 

λας ποί θη)ομθα οἰ." Οἵ. 20. ὦ πικρὸς ϑεοῖς, οὗ μηδὲ πληδὼν ἌΓΕ 
διῆλϑέ που. Δπί. 697. ϑὅ6Π0]: ἤσϑη. ἀντὶ τοῦ ἐνεπλήσϑη. οὐδὲ οἴνου 
μετείληφεν. ῬΒδνΟΥ: ἤσϑη. ἀντὶ τοῦ εὐφράνϑη, ἐκ τοῦ ἥδομαι. ΘΕ 
ΤΠ. ε΄. 1705. νῦν μὲν κοιμήσασϑε, τεταρπομενοι φίλον ἤτορ Ι σίτου καὶ 

οἴνοιο. ϑομποῖᾶ; “ὙΠῸ σϑηϊῖνο ἴ5 ἀϑ8θᾷ ποῖθ, Ὀθοϑιιβα ἤσϑη 15 [δ ἴῃ 
{πΠ6 56η86 οἵ ἀπέλαυσεν ἡδόμενος." Μεϑυσϑῇναί τινος οὐουτ5 Ρ]αὐ. ὕοην. 
208 Β. μεϑυσϑεὶς τοῦ νέχταρος. Βδρ. ὙΠ]. δὅ62 Ὁ. «πᾷ εἴβθνπουθ. Βα 
[π6 Ρῃταβε ἤἥδεσθαί τινος 15. ἃ ὙΘΙῪ δύγϑηρθ ὁπ6, 8π4, 1 ὑπίηϊς, οδῃ ΠαγαΪν 
Ῥ6 τἱρῃῦ; Ὁπουρὴ ὕποΥ6 15 ὯὩῸ Γ68 500 ΠΥ ἥδεσθαι 5Π 011 ποὺ οΟοϑ 5: 8 }}ν 
Βον ΓῺ 8 σϑηϊῖνθ, ἐ5. Ὑ}01611 δ5 τρύχεσϑαι, τήκεσϑαι, οἷο. -ΥΑΚΘοΗ͂ΘΙα ρτο- 
ρὖδβεβ ἄσϑη, δαϊϊαίιι. εἰ, νυ ϊο ἢ τπδν ἌΡΡΘΑΥ ἴο ΒΘ οομῆγιηθα ὈΥ {πὸ ὅ6Πο- 
Πποδύβ᾽ ΘΧΡΙδηδίϊοη ὀνγξημλαϊκθνη. ΟΥ ΠἸ. "ἜΣ 806. μή μὲ πρὶν σίτοιο κελεύετε 
μηδ᾽ ποτῆτος Ϊ ἄσασϑαι φίλον ἦτορ. το 117: ἄσεσϑε οὐνς Ἀλαυϑμοῖο. 
.. 289, αἵματος ἦσαι ᾿φρῆα. φ΄. το. ἱεμένη χροὸς ἄμεναι. ο΄. 817. λι- 

Ἰἰρλμδόρα χροὺς σαι. ψ΄. 151. γόοιο μὲν ἔστι καὶ σαι. Βαΐύ {Ππ6 ϑογὶδῦ 
ἄσϑη ΟΟΟΙΥΒ ΠΟΥ ΠΘΥΘ. ῬΘΥΒΔΡΒ δγ6 5Πο 14 οογγθοῦ ὃς μηδ᾽ οἰνοχύτου πώ- 
ποτ᾽ ἐγεύσϑη. Οἵ οἰνοχύτοιο πώματος ἤφϑη. (ΡΙαί. βοτί. 18. μέϑης ... 
ἥπτετο.) Οὖ ... εἵλκεν. Οὐ... οὐνόχυτον πῶμα ποϑ᾽ ἤσϑη. (ΤῊ γον 
ἥδομαι 5οπιθύϊ πη65 ΡΌΥΘΙ 5. 8 Θοοιιδεαίνα οὔ {π {πίηρ: οἵ, οα Αὐἰϑὺ, ΔΟΗ, 4.) 
Οὐ ... οὐνοχύτου ᾿κπώματος (38.) ἤφϑη, “ποῖ δυδη ἰο λαυδ ἰομολοα ((αδίοα) 
α ἐμ ἔπι τυλίολ ιὐἷπε λα δδθη ρομνοα (ἱ. 6. α οἱρ ὁ τυἷπ6}". “πὸ ἔδοι ὑπδὶ 
ἡδὺς (" γιοϊἀϊτι ρϊδαβι 6) ἰ5Β ἃ οοηδίαπί, ορίνποὶ οὐὨ υυΐηθ ἸΛΔΥ͂ ΔΡΡΘᾺΥ ἴο 
βαρρονί 1Πθ ΘΟΙΏΙΠΟΠ ΓΔΑ Πρ' ἤσϑη. Οἔ οι. Οά. ὦ, 858. ὁ δὲ δέκτο καὶ 
ἔκπιεν" ἤσατο δ᾽ αἰνῶς | ἡδὺ ποτὸν πίνων. ἘΠπιν. Ογοὶ. 446. ἡσϑεὶς τῷδε 
Βακχίου ποτῷ. Ιοη. ΑὙΠΘπ. ΧΙ. 608 ὦ, βούλει μὲ ἡδέως πίνειν: Ηδτοά. 
ἯΙ: 22. ὑπερησϑεὶς τῷ πόματι. Χοη. Ογτ. 8, 7, 4. ἔπιεν ἡ δέως. οι, 
1. α΄. ὅϊ156. οὐδὲ τι δαιτὸς ἐσθλῆς ἔσσεται ἧδος. ϑόρποοῖθθ ἈΡΡΘΆΥΒ ἰο 
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λεύσσων δ᾽ εἴ που γνοίη. στατὸν εἰς ὕδωρ 

586. {Π6 ΡΠΡα 56 ἥδεσϑαί τινος αἴξου ὑπΠ6 δχϑιηρ]θ οὗ {Π6 Ηοτηθυῖο. τέρπεσϑαί 
τινος. ὅὃ0 ΠῚ ε΄. 101. νῦν μὲν κοιμήσασϑε, τεταρπόμνενοι φίλον ἦτορ ] σίτου 
καὶ οἴνου. Απᾶ πυρὸς ϑέρεσϑαι 1]. ζ΄. 381. λ΄. 660. Απᾶ αὐτῆς καὶ πολέ- 
μου ὀψείειν 1]. ξ΄. 81. ΟἿ, 1850 Οἁ, ε΄. 358. ἥσατο δ᾽ αἰνῶς | ἡδὺ ποτὸν 
πίνων. ΤΠ6 γοἰαλῖνθ ὃς ἈΘΎΘΟΒ ἐν 1): μελέα ψυχὰ ΟἾΪΥ ἴῃ 8656, ΘΟΟΘΟΙΙΉρ' 
ἴο ἴπ6 ἤριιτα πρὸς τὸ σημαινόμενον, ἃ5 ἴῃ ὦ φέλε τέκνον, σὲ οῃ 449. 
Απύ, 1001. 3.614]. δά Τρῃ. 'Π. 1072. ὅο ἴῃ Ἠοιαθῦ, βίη Ἡρακληξίη, ὃς οἴο. 
ἃ πα ἐλϑὼν γάρ δ᾽ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη. Απᾶ ἴῃ ΤΠππογάϊθ5 γα πᾶ 
πόλεις προτιμήσαντες. Α 51ΠΠΠ|8} ραϑϑαρῸ Α]. 1200. οὔτε βαϑεῖαν κυλίκων 
νεῖμεν ἐμοὶ τέρψιν ὁμιλεῖν. 

οἰνοχύτου πώματος] 1. 6. “α ἀνῖπϊς Γ᾽ τοῖπο ροιιν'εα οἱ ([γοηι ἰδ φΥαρδ, ΟΥ̓ 
ἤοπι ἐπ ηιϊαοῖη, ϑοιυϊ). ἙἘΎοΙη οἶνος ΟΥ̓ ΥΟΙΩ οἴνη 1 ὉΠ1η]ς, ἔγου Π6 ΓΟΥ̓ΤΊΘΥ. 

ΞῸΠΟΙ]: οἴνου περιφραστικῶς. ΟἿ. Τὰ. 108. πίονος ποτοῦ | χυϑέντος εἰς 
γῆν Βαλχχίας ἀπ᾽ ἀμπέλου. Επν. Ογο!. 66. κρήναισι παρ᾽ ὑδροχύτοις. 
ἘΥ. [πη ΧΗ. 4ήμητρος ἀκτῆς πώματός ὃ ὑδρηχόου, Ι ἅπερ πάρεστι καὶ 
πέφυχ᾽ ἡμᾶς τρέφειν. ἘτῚ. 886. ὑγροβόλους σταγόνας νοτίας. 

πώματος Κ. Τ᾿ Ταση. πόματος ΔΑ. Β. 1. (ϑαρν. ὦ) ΑΙ. ὙΠ Αὐθῖο ἔουτα 
ἰ5 πῶμα, ποῦ πόμα, ᾿ποὰρὴ {158 Ἰαδύθυ 15 οὔδθῃ ἐοαπμᾶ ἴῃ 0Π6 88. ΡΟυϑ. 
8 Ηθο. 889: “Μυ]ΐα ϑιιαὺ Ἰοοὰ ἴῃ απϊθπ5 τπιϑύγαη πῶμα βΒαρὶῦοῦ; ππ]] τη 
αὶ πόμα ροδύπ]οῦ; ρϑιοα πὶ ἀπ αν. ΟἿ, Μοηκ δά Ἡΐρρ. 309. Ἐπαν. 
Ογοὶ. 128. Βρομίου δὲ πῶμ᾽ ἔχουσιν, ἀμπέλου δοάς; 189. πῶμα Διονύ- 
σου φέρω. Βδοοῖ. 707. λευκοῦ πώματος πόϑος. Ιοπ. 1084. 1195, 1199. 
1212, 1216. Τρ. Τ΄. 952. ΕῪ. Ιηο. ΧΙ. ΖΦ βοι. ϑδρῃ. 290. ἔτι. 266. ϑΡΡΙ. 
1007. ΑἸοχὶ5. ΠῚ. δ0δὅ. Μοΐῃ, “εσβίου ... πώματος (πόμ. {10 τη85.} } οὐκ 
ἔστιν ἄλλος οἶνος ἡδίων πιεῖν. Τά. 1Π. 488. ἡδύ γε τὸ πῶμα. ΤἼα οὔθ 
ἴουτη πόμα οὐοαγ5 Επιν, ΒΘΘΟΙ. 279. βότρυος ὑγρὸν πόμα. Ἡϊΐρρ. 309. Ηθο. 
209. Ηδεγοά. 2, 108. 

115. ὀρέξῃ χρόνον Α. ΑΙά, Ταγα, ΒΥ. δεκέτῃ χρόνῳ ΠΠ81]. δεκαετῆ 
χρόνῳ γϑη. δεκέτει χρόνῳ Β. Κ' Μ. Ν. ΚΝ. Τ΄. Ταϊῃ. τπᾶυρ. τπα τθοο. δά. 
δεκάτει χρόνῳ Ἐ, δεκέτεὶ χρόνωι 1,. δεχαέτει χρόνῳ Υ͂. δέκ᾽ ἔτη χαρᾷ 
ο0η]. Βαγρι, 1 ἐμΐηῖς {Π6 δοσιδαῦνθ 15. Υϑα πα] γ} 64 Πούθ, “ον α 8ράοθ οἔ ἕδη 
γθαγ 8, ὙΠΟ ΘΒ δεκέτει χρόνῳ νου] Ιηθϑ “ον ἃ 8δράθβ οὐ ἔθη ψ6αν8᾽. 
ΟΥ, 312. ἔτος τόδ᾽ ἤδη δέκατον ἐν λιμῷ οἴο. Τυ, 164, χρόνον ... τρέμη- 
νον ᾿κἀνιαύσιον. Τὰ, 44. 241---8. Ἐπὶ. ΕἸ. 1164, πατρίδα δεμέτεσιν σπο- 
ζάβνν: ἐλϑόντ᾽ ἐμάν. Ἐ]. 1218. ΤῊ7ὦ. 221. ῬΆ. 860. 

1160, λεύσσων) λεύσσειν 1,.. λεύσσει Κ. λεύσειν Ἐ,. ἀπ (γρ. λεύσων) 
β,. (16 γϑδάϊηρ' λεύσσειν, ἃ5 ΠΙΠα, ΟΌΒΘΥνΘΘ, 15 ῬΙΟΌΔΡΙΥ ἄπ (ο {Ππ6 νἃ- 
γἱϑηῦ εἰ θϑίηρ ὈΥ͂ τηϊϑίακα γϑίθυγθα ἰο λεύσσων.) ἑλίσσων (ἀπ πελάξει ἴον 
πλάϑει ἴῃ ν. δῦ. 728.}) Βαγρθ5, 6011. Ἐπιν. Ττο. 841. ἕλισσε φέρουσα βάσιν. 
λευκὸν (“Ιἱφιΐάαρι ἀφιιαπι) οι]. Αὐπαᾶῦ, ΕῸΪ νυ ΐ ἢ) δρ θμϑὺ οὐἨ νγαῦθὺ [6 ὑϑίθυ 5 
[ὁ Π. ψ΄. 282. Οἀ. ε΄. 70. Ἠδ5ϊοᾶ. ΟΡ. 789. 256}. ϑα ΡρΡ!. 28, Επγ, ΗΒ], 1886. 
Ηδγο. ὅ178. Οδ]]111ω. ον. 19. 

λεύσσων δ᾽ ὅπου γνοίη στατὸν εἰς ὕδωρ .. . σα ]ρ. Ἡδγη, ὅομη. ὅδγέ, 
Δ 56 (γνοίη Ὀγδοικοίθά) ΒΕΙΡῈ, λεύσσων δ᾽ εἴ που ... Μαϑρτ. Βυ. Ὀιπᾷ, ΝΥ απά,. 
λεύσσων δ᾽ ὅπου γνοίη σταγρὸν εἰς ὕδωρ ... Ηϑεῖ, Ποῖβίτο: “ηι6γ 51:15 
αἰυδτίηι ἔπ ἀφιαηι, δἱοεδὲ δαηὶ οὔδορυαγοέ, ἐϊαηι δἷδὲ ἑἀοηίάθηι αὐ ο5 αὐπιουοϑαΐ". 
Ὑγυαηᾶ: “5 8οηρ6γ αὐ ἀφιαηι οἰασπαηπίθηι, δἵ ψιιϊα 675 ποδδοί, ἀσοοάσθαΐ, ἴη 
φάη ἱπέμθηβ (80. αἰοϊδοίαίια οἱ φαυΐδβιι5 6α, 5ἱομίὶ αἰϊὶ υἱπο)". Ομ ηθ1 4, ΤηΔΡ]ςΒ 
8, ΟΠ ΔΡΡΟΥ γνοίη, ἃ ποηθ ἴον ὕδωρ. Απᾶ πὸ Θοπϑίγιθα: λεύσσων 



“δὺς ἔαέοις σον ρον σον λρξαςςς ΟΝ Ὡς στ πο ῬΑ το 

ΦΙΛΜΟΚΤΗΤΗΣ. 15ὅ 

ἀεὶ προσενώμα. 

δ᾽ ὅπου γνοίη ὕδωρ ἀεὶ προσενώμα εἰς αὐτό. Μυβρτ; “αὐ 5ἰαφηπαηίθηι 
ἀφιάηι, δἱοιδὶ ποδϑθὶ, ροξαΐμγιδ δϑηιροὺ ἀοοοασδαΐξ (ααἀπιουοδαέ 456)". Μιυβργδνο, 

ποὺ Βθϑίῃηρ' ΔΠῪ 5108016 τηθϑηΐηρ' ἴῃ λεύσσων, ρτοροβοᾶ λάώψων (:ροίαίιιγιι}). 
ΤῊ νϑὺ λάπτειν, Ῥ᾽ΘΠΘΥΔΙΠΥ τι56α οὗ δηΐμπη8 15, Μιβργανθ ὑμΐη 5 ΒΙΡΉΪΥ δυύ- 
ΔΌΪΘ ἴο ὕπ6 νγ1]α διηα [ου]οῦη δύαύα ἴῃ νυ] 0 ῬΕΙΠ]οούθίθϑ νγαβ Πἰνίηρ᾽; 8ἃ5. γγ0961]} 
45 ἴῃ6 στατὸν ὕδωρ, 5ἰαρπαπῦ νγαῖθυ Ὀθίηρ' τοῦθ ὑπ! ἀπᾶ ἱπηραγο ὑπ8π 
ΟΙΘ δ. τππΐηρ᾽ υγαΐου, ΟἿ, Π. π΄. 161. λάψοντες γλώσσῃσιν ... μέλαν ὕδωρ, 
Αὐῖδί, ΕὙ. 492. τὸ δ᾽ αἷμα λέλαφας τοὐμὸν, ὠναξ δέσποτα. Ἐοῖδκα οοη- 
7θοὔατο5 δεύσων (1. 4. βάψων), Ἔχρ]αϊηΐηρ στατὸν Ὀγ “αἴυδιηι᾽" [1. 6. “ὦ ποίου 
υδ5861}]. ῬοΥπαρβ διψῶν 15 {π6 ὑτιιθ γϑδάϊηρ, Βευὺ λεύσσων Τὴ Ὑ76}} τηθϑῃ 
“ἰοοϊκἴηρ ον, δοαγολῖπρ τυἱέμ ἐλα με, ὃἃ5 ἴῃ ἃ ρϑϑϑᾶρθ, 10 ῬΘδΥΒ ἃ ΟΪΟΒ6 
ΥΘΒΘΙΠΌΙΘΠΟ6 ἴο ὑπ6 ρῬτθϑθηΐ ομθ, (4. Ο. 185. ὃν ἐγὼ λεύσσων περὶ πᾶν 
οὔπω δύναμαι τέμενος γνῶναι ποῦ μοί ποτε ναΐει. Τὰ ψΈΐΟΝ ρϑδδαρα 
λεύσσων 5θοτη5 δαυϊνδι θη ἰο ἀϑρῶν. ΟἿ 4180 (Βα. Ο. 121. Α5. γϑρδγᾶβ 
{π6 δρίποὺ στατὸν (1. 6. “δἑαπαϊηρ᾽, οὐ “δίαγπαηέ᾽)) ὕπθύρ 15. που αἰ Ποαϊύν. 
Αὐπᾶὺ νὴ τθαβοη ΟὈβουνοθ ὑπαῦ 10 15. ἱΠΘ ΧΡ ΟΦ 16, ννγ ΡΒ] οούθίθϑ που] 
ἰδ κ ἰο “δέαρπαπέ᾽ σϑῖου (στατὸν ὕδωρ), ψΠΘη ποῦ νγαὰβ ἃ οπηξθΐη οἵ 
ΤΙΠΗΪΠΡ ΒΡΥΙΪΠΡ᾽ ὙΥϑΘΥ Ο]056 ἴο 15 οδγθ, 88 νγ8 ΙΘΘ ἔγοιῃ 21 ἢ ΟὐὈΙρδ 6 
ΑἸβο᾿ μῖ5. νὩ]ϑαϊοίουυ δᾶᾶνθθβ 1461. νῦν δ᾽, ὦ κρῆναι, Λύκιόν (γλυκερόν Ὁ) 
τὲ ποτὸν,  λείπομεν ὑμᾶς ... Ανπᾶὺ {πουϑέογ βαθδυϊιιίθ5 πάτον “ἰ{61 ΤΟΥ 
στατὸν (“ἰί6» αὐ ἀφιιαπὶ 5οηιρ6ν' αἰγίσοθαί"). ϑομηδιᾶ: τ“ ὙΤἼΠ6 οχρυθϑδίοη πο- 
τὸν κρηναῖον (21.) 15. ποῦ δὖ νϑυίδηοθ τὰ ἢ {Π15 νίθν οὗ [Π6 βαθύ θυ 5 σοη- 
αἰύϊοπ, π6 ΟΠοῦτ5 ποὺ Ὠϑνῖηρ ὈΘΘ ργθϑθηΐ, θη α] ΘΟηΒΘα ΘΗ ΟΥ Ὀθίηρ᾽ ᾿ἸρηοΥϑηΐ 
οὗ {π6 ἴδοι. ΤΠ 58 π16 Ὑϑιηδυῖς γν1}} ΔΡΡΙΥ ο ὑπ6ὸ κρῆναι τηϑηθοηθᾶ 1461.’ 
ΤῊ15 τηθηὐϊοῃ οὗ “βέαρτπαηί" νγϑῦθυ ΤῊΘῪ ΔΡΡΘΔΥ ἱποομηϑιϑύθηῦ τυ {Π6 τηθη- 
(100 οὗ 5ρυ1ηρ' νγϑίθι ἴῃ 21, δῃα 1461. Βαῦ, ἰοὺ 411, π6 ροϊηῦ ἤϑύθ ᾿ηδιϑύθα 
ἸΡΟῚ 15 ποῦ 50 τῇπο ἢ {π6 αΙ θη Ὀθύνγθθη νγαίθυ οὐ οὔθ Κὶ πᾶ, δπᾶ ννϑῦθι 
οἵ διῃοῦπου, ἃ5 Ῥθύνγθθῃ νγϑίθι οἵ δὴν Κιπα δηα νψὶηθ, {ΠπΠ6 ογαϊηανν αὐΐηκ οἵ 
{π6 Οὐθθκθ. ΤΠ στατὸν ὕδωρ “5ἰαηπάϊηρ τυαίον (ἴπ Ρ0015 16 ἷὉ ὈΥ {π6 τϑΐῃ, 
ὙΠΘΉΘΥΘΙ ΔΏΥ͂ ΠΘΡΡΘΙμΘα ἰοὸ 1311) 15 οοηίγεβίθα τ {πΠ6 οὐνόχυτον πῶμα. 
Απᾶ βαρροβίηρ Ῥμ]οοίθίθθ ο ἤανα ννϑηοΥυθα, ὃ5. μ6 οὔϊδθη τησδὺ ἤν 4016, 
ἴῃ ΒΘΘ ΓΟ ἢ οὗ [οοα, 5οῖηθ ἀϊδύθπμοθ ἔγοτη ΐβ αν, δα] {ΠπῸ 8] οἰ πἰηρ' ϑρυϊηρ, 
Π6 τη πᾶν θθθὴ ἀδθροπάθηῦ [Ὁ Οὐκ ΠΡΟ ΔΎ ννϑίθυ Πθ τηϊρηῦ τηθδοί 
ννῖ. Στατὸν ὕδωρ 15 {π6 ορροδίζα οἵ ῥυτὸν “τιιπίηρ" ((Εἅ. Ο. 1698. ῥυ- 
τῶν ὑδάτων). ΟἿ ΕὙ. 724. στατοὶς λίκνοισι. 1]. ξ΄. 800. στατὸς ἕππος. 
Ἡδποθ στατίξεσϑαι Ἐπ:. ΑΙο. 90. ΒιΙρΡΟΒ᾽5. οογγθοίίοι, σταγόν᾽, ΔΙ ΠοιρῚΝ 
“83 διηθηαδίϊοη αὔθ οδγύαϊη "), 1 δὴ βοθρύϊοαὶ δηοιθ ἴο 4θ60]1η6. Ομ. 
δυτόν. (ΕῸΥ ῬὮΪ]. πηθηίϊοηβ 5θνου8] Ἀρῆναι 1461. ΤΠ6586 πιδῪ πᾶνθ ῬΘῈπ 
βου ουθα δθοὰαῦ {Π6 1515η4, δη4 ῬὮ]]., Ὑγῃθη ἀθϑίγοιβ ὅθ αΘΠΟἢ Πῖ5 ὑπιγδύ, 

γγοΟα ἃ παύιγα Πγ 56 ΥΟ ῸΣ οὁπ6). ΟΥ ποτόν. Οὐ στόμ᾽ ἂν ... 1 5ιιϑρθοί 
Βονγ ΟΣ {86 {γτπ6 γϑαᾶίηρ' ἤο 6 {π6 ἐΟ]]ονίηρ: λεύσσων δ᾽ (οΥ διψῶν δ᾽), 
εἶ που γνοίη, στίβον εἰς ὕδωρ ἀεὶ προσενώμα. ΟΥ {ππ8: λεύσσων δ᾽ 
εἴ που γνοίη τι, πόδ᾽ εἰς ὕδωρ ... ΟἿ, 168. ὡς φορβῆς χρείᾳ στίβον ὀγ- 
μεύει τόνδε πέλας που. 391. εἰλυόμην δύστηνον ἐξέλκων πόδα | πρὸς 
τοῦτ᾽ ἂν (45 Βοῖα εἰς ὕδωρ). 

εἰς οτὰ. Ἐ᾿, : 
111. ἀεὶ Α. Β. Ἐ᾿. Κι. 1,. ΗΔ]. ΑΙ4. βογέ. αἰεὶ Τ΄. Τύτη. ΒΟΙΡΚ. 
προσενώμα ἴπ6 τη55. ΔΙΑ, Ταγη, Βυ. Πϊπᾶ. Ὑγαπᾷ. Ηθυπι. ὅθμη. ΒουρῚς. 

Βθη, ὅὅδγί, πόδ᾽ ἐνώμα (“ρεάοπι αἰγιφεῦαι") ἊΝ αἰκοῖ. Ετεὶ Βαγχρ. Ηδτι. θεν. 
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᾿ἡντιστροφὴ β. 

νῦν δ᾽ ἀνδρῶν ἀγαϑῶν παιδὶ συναντήσας 
εὐδαίμων ἀνύσει καὶ μέγας ἐκ κείνων" γ20 
ὃς νιν ποντοπόρῳ δούρατι, πλήϑει 

πολλῶν μηνῶν, πατρίαν ἄγει πρὸς αὐλὰν 

δα (Ε4. ΚΠ. 468. ὅ.801: ἑαυτὸν ἐκίνει" ἤγουν ἐπορεύετο. ΜΝ ΔΙκοἤο14 οομ- 
Ρᾶγ65 {π6 Τιαύϊη “ηιοῖνὶ 9 ϑ8ιι5 », 854 (ἴῃ ΠῚΚ δἢν. αὐ. ΧΥΠ.) αυοίθδ, (Εα. 

. Ἐ. 468. φυγᾷ πόδα νωμᾶν. Α]. 869. Ησοπι. 1]. κ΄. 868. λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ 
ἐνώμα ] φευγέμεναι. χ΄. 34. λαυψηφὰ πόδας καὶ γούνατ᾽ ἐνώμα. ο΄. 369. 

χ΄. 144. Ῥιπᾶ, Ν. ὙΠ]. 21. ἴχνεσιν ἐν Πραξιδάμαντος ξὸν πόδα νέμων. 
ΑἹ. 809. οὐκ ἄψορρον ἐχνεμεῖ (... εἷς Ὁ) πόδα; Επτ. ΟΥ, 1860. ἰδοὺ, διώκω 
τὸν ἐμὸν εἰς δόμους πόδα. ΑΔ4 Οἄ. κ΄. 89, αἰεὶ γὰρ πόδα νηὸς ἐνώμων. 

ΤΙ. ε΄. ὅ94. Ἄρης δ᾽ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα (5601. ἐκένει). 
(Βα. ἘΠ, 408. φυγὰᾶ πόδα νωμᾶν. 800. ὦ πάντα νωμῶν. Ἐὰν. Ῥῇοη. 1894. 

λόγχην ἐνώμα. ὔϑοι, Ἐπ. 408, ἔνϑεν διώκουσ᾽ ἦλθον ἄτρυτον πόδα. 
ϑϑηθόδ ΗἸρΡΡ. 491. “ψιωϊά ἄπο 8εηῖϊο5 ἔδϑϑα ηιοϊϊγῖ5 σγασιδ᾽. δύ. ΤΏΡ. Ι. 451. 
“λῶς κά {ἰηιΐγια ... πιοίϊεν θγ 8815". ΟὐοΙηραγθ 8150 {π6 δρι{]ιϑὺ εὐνώμας Α1. 
004, ἱππονώμας 252. Προσενώμα. ΠΟνΘΥΘΥ τηϑὺ Ὀ6 νν8]} ἰηγϑηβιτἶνο, δι5 ἐπι- 
νωμᾶν 108. Απὐ, 1839, δπᾷ νωμᾶν. ΕῪ. 618. νωμᾷ δ᾽ ἐν οἰωνοῖσι τούὐκ εί- 
νῆς πτερόν. ΤΎΔΗΒΙαῖΘ, “16 πιουδιῖ (δδηξ ᾿ὶβ βδίθρ8) ἰοιυαγας ἰΐ). Ταῦ. “ ἀοοο- 
ἀοϑαι᾽. ΟΥὐ ἀεὶ πόδ᾽ ἂν εἷλκε. (ΟἿ, 291. ἐξέλκων πόδα.) ΟΥ ἀεί ποτ᾽ 
ἐνώμα. 

7118. ἀνδρῶν ἀγαϑῦν) Ῥε]θιιβ πᾶ ΑΘ Π111685. 
ἀγαϑῶν] “Νοῦϊο, ὁ ποῦδῖο γάδο, φοηθύοιδ ἢ. 
119. παιδὸς ὑπαντήσας] παιδὲ συναντήσας Μοῖπ. ΑΠ8]. Ρ. 818, Α5} 

πᾶ τηγϑ6} ἐοπ θούατθά. 5ο (Βα. Ε΄. 804, ἐνταῦϑα μοι... συνηντίαζον. 
Οὗ, οἡ 819. συντυχὼν κακῶν ἀνδρῶν. Ὧι. σπέρματος ἀντήσας. ΟΥ {ππ5: 
νῦν δ᾽ αὖ τῷδ᾽ ἀγαϑῷ παιδὶ ... ὝὙπαντᾶν ταθᾶπ5 “0 40 (0 πιθεί᾽. 

ὑπαντήσας] “Παυΐηῳ πιοέ τοἴζᾳ, λαυΐημ [αϊίοη ἴα εὐ. ὅ6Π01: τυχὼν 
Νεοπτολέμου. ΤΠ6 ΘοΙΠΡοΟυ Πα νυ, νυ ῃΐϊο] πιβιια ΠΥ ΘΌνΘΥ 5 ἃ ἀδύϊνθ, ΠΟΘΙ 
ΘΌΨΘΥΠΒ ὕπ6 οδ56 οἱ {6 51Π10]16 ΤΡ ΟΕ, οἡ 820. Βαυΐύ 566 ργθο. ῃοίβ, 

120. ἀνύσει] “6 τὐἱϊ! οοηια 0 ὅδ, ἠδ τὐἱϊὶ αἰζαΐη ἐο ὕ6, λ6 το! δϑοοηι". 
ΟἿ οπ Δ). 007. σα πᾶν ΒΌΡΡΙΥ ὥστε εἶναι Ῥοίοτε εὐδαίμων. ᾿Αἀνύσει 
ΒΘΘη5 Δ]τηοϑῦ δαιϊνϑὶθηῦ ποι ἴο γενήσεται. ΤἼΠηΘ β'6Π0]. Θχ ρ]δῖπ5. Ὁ εὖδαι- 
μονήσει. ΟΥΠοΥ5. χρη: “τοὐδ φιϊοιοίψ ὑδοοπιο᾽. κα. εὐδαίμων ἔσεται. 
Δ Κοῆ6Ι4 αποΐθα ΑΡΟ]], ΕΠ. 1. 2ὅ2. οὐδ᾽ ἐτέλεσσας ἐπ᾽ ἀγλαΐῃ βιότοιο. 
Οἵ, Α1]. 6071. 

ἐκ κείνων) “ἔγοηι ἐμαί ἠϊδ ψογηιθν οοπαϊίϊονι". ὥθΠ01: τῶν κακῶν. ΟἿ, 
1429. ΤΎδοΙ. 284. ἐξ ὀλβίων ἄξηλον εὑροῦσαι βίον: 

122. ποντοπόρῳ] Α]. 200. ποντοπόρῳ ναΐ, 1]. α΄. 4389, ἐκ δὴ Χρυσηὶς 
νηὸς βῆ ποντοπόροιο. : 

128. δούρατι] “δλΐν»᾽. Επ:. Απᾶγ, 793, ἐπ᾿ ᾿ἀργῴου δορός. ΠΕ]. 1697. 
Ογο]. 16. ὅο “ἐγαθος" ἴῃ Τιαῦϊη, Ηον. Οα. 1. 1, “γαδε Οψρτῖα᾽". 

πλήϑει πολλῶν μηνῶν) “ΑΓ[6᾽ α πιμριδϑν οὐ" πιαην πιοπΐμε"., ΟἹ, 598. 
τοσῷδε χρόνῳ (" αὐἴον' 80 ἴοπρ ὦ ἐϊπι6 5). ϑομποῖα: “Κορ. 15. Το ηᾶ οἵἉ 6χ- 
ΡΙΘβδίηρ ὑπ αἰνίβίοη οὐ {ϊτηθ ὈΥ ΠΙΟΟΠ5; 866 (Βά. Νὶ, 1088 ἢ. Απί, θ08. 
[Δ]. 602. Τι. 648.7᾽ ΒοΙρκ Ὀγϑοκοίβ πολλῶν. Ωα. μήκει ... ΟΕ, Τύδοι. 
69, ἐν μήκει χρόνου. ΡῈ. 38ὅ, ἐν χρόνῳ μακρώ. 

ΠῸ 
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ΜΜηλιάδων νυμφᾶν, 720 
Σπερχειοῖο παρ᾽ ὄχϑαις, ἵν᾽ ὁ χάλκασπις ἀνὴρ ϑεοῖς 
πλάϑει πᾶσιν, ϑείῳ πυρὶ παμφαὴς, 

, 

724, πατρῴαν ... πρὸς αὐλὰν Μηλιάδων νυμφᾶν]) “70 ᾿ς ραίΐογπαὶ 
αὔοΐάο οὗ" (ἱπλαδίέοα ὃῳ) ἐλὸ Μεϊΐαρι ἡψηιρλδ᾽. Οὐ, 1 νὰ τϑαᾶ παπρίαν, [ἴ 
ἸΘῪ τηθϑῃ “10 ἢῖδ παΐΐυε ποηιθ" (οἵ, 1218. Απῦ. 806.). 

πατρῴαν ἰμ8 τη55. να]ρ. θυπι. ὅομη, ΒΡ. Νοῖς, βεγί, πατρέαν ῬοΙδ. 
γυυμα, Βιχρ. Ηαχί. Ὠῖπά. ρον. Νώποις. ΟἿ, 398. (ΕΒ. ΙΝ, 1894. ῬοΥβ. δα Ηθο. 
Ε]Ιη5]. 88 Βδοοι. 1808. ΤᾺΘ τα 4416 501ΠΔ 0 16 ἴπ πατρώαν τηθϑὺ Ὀ6 ργοποιποθα 
Βποτί, δἃ5. 1 ΔΠΒΎΘΥΒ (0 ἀνύσειξβ 112. {Ππ|655 ᾿πάἀθοᾶ ἀνύσειξ 1058] τϑατυῖτοβ 
σοΥΥ οὕ. 

70. Μηλιάδων νυμφᾶν] ΟΥ. ΑἹ]. 882. ᾿Ολυμπιάδων ϑεῶν (ϑ'εᾶν Ὁ) 
Μηλιάδων) Ἑτοια [π6 ποι. ηλιὰς, 885 Ὀλυμπιὰς, ὀρειὰς, δρυὰς, οδἰο. 

φι. ΜΜαλιάδων, πῖνῃ Ἐτέ, 
νυμφᾶν ΨΚ. 1,. Τ. ΑἸά, εἰς, νυμφῶν Δ. (ᾳα.) Β. 
126. παρ᾽ ὄχϑαις] παρ᾽ ὄχϑας δτμι, Τἰμπᾶ. ϑεγί. Νϑιοκ. ΕἸΡΒΜΕΥ, 

τηούϊομ Ῥδϑίπρ ᾿ρ]16α, ΟΝ 9 129. ὕὔπ|655 ᾿πᾶθϑᾶ, 851 ϑυβρθοῦ, [π6 {χτι6 
γϑϑάϊηρ; ΡῈ Σ;ιπερχειοῖο παρ᾽ ὄχϑαις (86. οὐσαν). Εϊπά: 150}, ΤΥ. 42. Καΐκου 
παρ᾽ ὄχϑαις. 

ἵν᾽ ὁ χάλκασπις ἀνὴρ ϑεοῖς πλάϑει πᾶσιν ...} “Ἡνλεγε δε λόγο οὗ 
ἐλθ ὅγαζοπ βἠϊοια ργϑϑοηΐς ἠϊπιδοὶ  ἐο (ἰ. 6. οπέϑυ ἐδ αδϑοηιδίῳ ο0) αἷϊ ἐὴδ φοά, 
αἴϊ τασϊαπί τοἴά ἀδαυθηῖν βγ6, αϑουθ ἔδε ἤεοῖφηϊίς οΓ ΟΠ α᾽. ϑομο]: ὅπου ὁ 
ἐκϑεωϑεὶς ἀνὴρ πελάζεται πᾶσι (ϑ'εοῖς δᾶ4. Βνι.). λέγει δὲ τὸν Ἡρακλέα. 
ΤῊΘ ΘΠ] πιϑίομ 15 0 πὸ δρούπθοβὶβ οὗ Ἡδθγοα]θϑ, νυ πο. ὕοοῖκ Ρ]8οθ6. ἱπηταβαϊϑίθ! Υ 
ΘΕΘΥ ΠῚ5. 561{-1τητηο]δύϊομ οἢ {πὸ {ᾺΠΘΥᾺ] 0116, ἀροῖ ὅπ μοιρηύβ οἵ πιοπῃΐ 
(Εἰαὰ. Οὐ 1420. ΤΎΔΟΙ, 1191 ἢ Αρο]]οα, 11. 7. 14. καιομένης δὲ τῆς πυρᾶς 
λέγεται νέφος ὑποστὰν μετὰ βροντῆς αὐτὸν εἰς οὐρανὸν ἀναπέμψαι. 
Ηον. Οα. 111. 8. 10. “ας αγίο Ῥοίϊμια οὐ υαργιδ ογοιιίοα 1 θηΐδς αγοδ5 αἰέϊ- 
σὶξ ἱρπθαβ᾽. ὙΠ βύουυ οἵ Ἡθγου]θβ᾽ Ρ116 θϑίηρ' βοὺ ἤγβ ἴο Ὀν ῬΙμη]οοίθίοβ 18 
πϑγγϑίθα ὈγΥ 1)1οᾶον. ΙΝ. 88, Αοοογαϊηρ' ἴο οΟὗπου ϑοοοιηΐβ 1 νγὰβ Ῥοθϑβ8, 
1π6 ἔδύμου οἵ ῬὮ1])., σγπὸ Ῥϑυξουπηθα {Π15 οἵἥοθ. Απα [815 15. Ὁπ6 σὑϑϑϑοι ὑΥ 
τηϑηύίοῃ οὗ ὑπ15 πϑυυϑύϊνγα 15 ᾿πγοαποθα πθὺθ αὖ 811; 85 ὑπῶὺῦ δυϑηῦ νϑῆβοίρα 

Βοποῦ ὌΡΟῚ ὕμθ μοιβα οὗ Ῥμιη]οοίθίθϑ. 
121. χαάλκασπις] “ αγίκο᾽. ΜΝ ΔΚΘΙ͂ΘΙα γυϑηλδυῖθ ὑμᾶῦ ἩΘΥοα]865 15. ΠΘΥΘΥ 

ἴῃ ϑηοϊθηῦ θα ΠΟΥ5 γορυθϑοηῦθα τυ ἃ 5}1614, ΒῸΥ π6 “ϑλϊοι ἃ" οἵ Ἡδϑβιοα 
15. ἃ οοιηρδγδίύϊνον τϑοθηῦ ρυο πούϊοη, 

ϑεοῖς πλάϑει] ϑεοῖς πλάϑει ϑεὸς Ἡδτπι. Ποίσ, ρ. 11. ϑεὸς πλάϑει 
ϑεοῖς ὅοβη. Νβϑαοῖς, 

128. πλάϑ'ει] “Αρργοαολθδ, ργυδϑθηίβ ἠϊηιδοι" ἰο, δπέουβ δε αδϑοηιδίμ οΓ. 
Ξ6Π0Ι: ἐπιφαένεται, λαμπρὸς ὧν ὡς πῦρ. ΟἿ ΕἸ. 290. (5866. ποί6), [π6. 
65. 14. 118. ΑἸο. 117. Τῆι6 πιβύουϊο ρυθϑθηῦ. ομηθια, οοιηραῦοθ Ῥϑυβ α8᾽ 
ΘΚ οἵ ϑοογαίθβ, “ἐοἡ φμθηὶ αἶγα οἰομία᾽. Βουρὶκς τοϑᾶβ πλάϑη “αρ- 
γγοαολοα᾽" (1. δου. Ῥ855.). πᾷ {π15 15. ῬΡΥΟΡΘΌΙΥ {μ6 ὑσῖιθ υϑϑᾶϊηρ. 

πᾶσι ἴπ8 τη85. Α14, Τασπ, πᾶσιν Τ΄.. Ἰθιηπι. ὅθμο]. Νοιῦμου πᾶσι ΠΟΥ 
πᾶσιν ἈρΡΡΘδΙΒ ἴο τὸ τίρῃθ. ἩΗδυθδηη οοτγθοῖβ πάλαι. ϑεγβογι βάσιν. 
Ποῦ 66 βυρροϑίβ πλαΐϑει, ἴἢ π6 τηϑῦγθ γν11] ΔΠ1ὸνν οὗ 1. Βϑυρκ Ῥυϑοῖϊςθίβ 
πασῖν. “ΤῈ πη88. πᾶν ἀνὴρ ϑεοῖς πλάϑει πᾶσιν, ἴῃ ἀρῆδποθ Ὀού οἵ 
56η86 86 τηθῦγθ. ΜΥῪ ϑιμθηἀδίίοῃ, ἀνὴρ ἁεὸς πλάϑει ἁγεοῖς, ἈΡΥΘΘ5. τυ ἢ 

{πὸ πα ουργθίαθίοη οὐ {πὸ ὅθ 80]: πίω ὁ ἐκϑεωϑεὶς ἀνὴρ πελάξεται (πελάξει 



108 ΣΟΦΟΚΛΜΕΟΥ͂Σ 

Οὐτας ὑπὲρ ὄχϑων. 

ΝΕ. ἕρπ᾽, εἰ ϑέλεις. τί δή ποϑ᾽ ὧδ᾽ ἐ οὐδενὸς 180 
λόγου σιωπᾶς κἀπόπληκτος ὧδ᾽ ἔχει; 

πε ὦ τᾶ. 
ΝΕ. τί ἔστιν; ΦΙ. οὐδὲν δεινόν. ἀλλ᾽ ἴϑ'᾽, ὦ τέκνον. 

ϑεοῖς Ὁ) πᾶσιν. ΤΠ. ὀοη]ππούϊοη οὗ ἀνὴρ Δα ϑεὸς 15 Τοιιηᾶ 4150 ἴπ 8ῃ 

ϑρίβυδπι ΟΠ ἴμ6 ἀρἰῆρα 1, 1ππ5: Κρύπτω τὸν ϑεὸν ἄνδρα Λένον."» (ϑολη.) 
ΕΣ πᾶσιν ΤΙπαοΥῖ ΘΟΙΏΡΔ 68 ἢ πᾶσιν νεκύεσσι χαταφϑιμένοισιν ἀνάσσειν 
ἴθ Ηοιμου. ι. ϑεῶν πλαάϑει (οὐ πλάϑη) παισέν, 1. 6. “δηΐογοα {μ6 ἀδϑθηιδὶν 
ΟΓ ἰδὲ ἀεηιϊσοας ({λ6 αἰ πιϊπον 65)". τ 

128. ϑείῳ πυρὶ παμφαής] "Πεῤμῖίσοηί ἐοἱῆι ἐλ ποαυθηῖμ ἢαηιο", ἱ. 6. {πὸ 
ΟἸουπα οὗ ΡΊοΥν, οὐ ὙΠ 10 ἢ ἢ6 ἀϑοθηᾶθα ἰοὸ ἴμ6 ροᾶβ. Οὐ πὸ Πρ Ϊηρ' ΤηδῪ 
ΡῈ γϑῦμϑυ τηθϑηῦ, Ὑγμῖοἢ Θοηϑαιηθα [Π6 Ρ116 οὰ νυ π6 νγὰβ Ραγπῦ. Ὠ]1οά, 
5. 1Υ7. 838. εὐϑὺς δὲ καὶ κεραυνῶν ἐκ τοῦ περιέχοντος πεσόντων ἡ πυρὰ 
πᾶσα κατεφλέχϑη. Δρο]]οα. 11. 7.1. υμαᾶθυ ὙΣΟΒΡΊΥ, 1 πΐη]ς, ππάου- 
βύδπαβ ϑείῳ πυρὶ οὗ [Π6 ἤδιπθ οἵ {π6 ἔππθυϑ] 0116, Ὀθίηρ' θαχηῦ ἴῃ ΘΟ 6 
ϑοααϊγθα ἱπημηογία!γν. Ομβαϊκο: ““Ηθγοῦϊοθ ἴῃ (ἴα οομηθιδίιθ δα 605 
ὑγδηϑι1. ᾿ 

129. ὄχϑων Δ. Κ'. 1). Τι ΑΙα. Ταση, ὄχϑην Β. ὄχϑας Ἐ΄. (ΡοΥαρ5. ἔγοιῃ 
720, ποτ ὄχϑας 15. ΡῬΥΟΡΘΌΪΥ [86 {τπ6 γϑϑαῖηρ.) ὙΠῸ σοηϊδῖνο 5 Υἱρηΐ, 
Οὗ, Απὲ. 98ὅ. ὀρϑύόποδος ὑπὲρ πάγου. 1126. ὑπὲρ διλόφου πέτρας. 10. 
1117. ὅ28. ὅ99. ΑἹ. 1219. 102. ΑΙδο ΤῪ. 534. τηλαυγεῖ παρ᾽ ὄχϑῳ. ᾿ 

750 ἢ Ομ οοτΐπρ' ἔου ΓΠἢ ΤἸΌτὰ {π6 οανθῖῃ, ΡὨΙΠοοίοίοβ 15. αὐθοικοᾶ ὉΥ ἃ 
{65} ΞΡ βίη, νοοῖ Π6 θη θα "5 0 ΘΟΠΟ68)], ἴον ἴθ Υ 10 5Π 0.1 θ6 {Π6 οδιιδ8 

οἵ πὶ. Ὀθίηρ' 16ΠὉ ΒΘ μϊπα. 
180. εἰ ϑέλεις] εἰ σϑένεις οοπ]. ἘΔ10. Τιοπα. ΤΠ, Ὑ ΐ οι ΘΘυ θϑ ΠΥ 5ΘΘΠῚ5 

ΡΥθίθυα 6. ΟἿ, 1408, εἰς ὅσον γ᾽ ἐγὼ σϑένω. (4. Ο( 1220, ἐς πλέον τοῦ 
ϑέλοντος (ᾳι. τοῦ σϑένοντος). Μιυβρύανθ θχρ]δίμϑ: “δὲ δϑγίο υἷδ, δὲ γϑυδτα 

δι 5. 116 “ογεϊξαγ᾽. 

ἐξ] ὑπ᾽ Ἐ. τί δή ποϑ᾽ ὧδε κἀκ τίνος ] λόγου σιωπᾷς 6οη)]. Νϑποῖς. 
ἐξ οὐδενὸς λόγου]. “ΕῸΥ πο γϑαβοηὔ. ΟΥ. «Βα. σ. 090. ἐκ σμικροῦ λόγου. 

448. Μαῖῖι. 8. ὅ714. Αὐῖδί. Το]. 750. οὐ γὰρ τὸν ἐμὸν ἰδρῶτα καὶ φει- 
δωλίαν [ οὐδὲν πρὸς ἔπος οὕτως ἀνοήτως ἐκβαλῶ. 

191. κἀπόπληκτος Α. Β ΚΠ Τὸ πὶ ἜΓΥ. κἀποπλήκτως ΑἸΙά. Ταγη, Οοτ- 

γϑοϊθα [Δ ΟΙΕΥ Ὀγ Βγ. 
ὧδ᾽ ἔχει] ὧδ᾽ ἔχηι 1,., ὧδ᾽ ἔχῃ ΔΙΑ. Ταγη. ὧδ᾽ ἔχεις οι. Βαῖ- 

ταϑηπ ἃπα ουονῦ οχρ]αῖη ἔχει γτοίϊπογῖβ. 1. 6. Κοθροϑδέ ὑαοῖδ, παπροϑὲ θδαοῖι. 
φα. ἵστασαι “ϑέαηα651", ΟΥ̓ δὖ ἰϑαϑῦ ὧδ᾽ ἔχεις. Δ ἢ 

782. 189.. ἀά. ἀά Ι,. ΡΥ. ἀὰ ἀὰ 1.. ΘΟΥΤ. ἀ ἀ ἁ ἃ Ἦ. γϑοι. Τύχη. 
ἃ ἃ ἀ δι]. ΑΙ4. ἃ ἀἁ. ἃ ὦ ΒΥ. τοῖγ. ἀᾶ, ἀᾶ ῖμπά. Οα. αἰαὶ αἰαῖ, 
οὐ ὃ ὃ, ἕξ. ΑἸΠΙοαρῚ μ6 σπου Υ Θηἀθανουγβ 0 ΒΌΡΡΙΘ55. ἰδ [66]1Ρ8, 
Ῥμι]οοίοίθα 15. 50 ΟΥ̓ΘΤΘΟΙΊΘ ὈΥ͂ ὕΠ6 ὩΡΌΠΥ Οὗ 15 γνγοπηᾶ {πῶῦ ἢ6 ὀαηηοῦ ΚΘ 60 
5116 η06, ΤῊ. ραβϑερο (182---41.), 111 τηϊβύαϊτο ἠοῦ, 15. θυ] θϑαιθα Ὅν ὕΠ6 
στρα Οομϊο ροοὺ οὗ ΑὔΠθη5 ἴῃ Π15 Τύϑηεθ 649---66., [ο ὙγΏ10}} 1 τησϑύ γὙοίοθυ. 
16 ὙΘΘΑ͂ΘΥ, Οὐπηραγο 8. δ. ἴδῃ. 649. (5.4. ἰατταταῖ. 41. τί ἑἰατταταῖ; μῶν 
ὠδυνήϑης; Ξ,4. οὐ μὰ Δί... θῦ8. 41. ἰοὺ ἰοῦ. ΑἍ1. τί ἔστιν; 4711. ἴπ- 
πέας ὁρῶ. | 41. τί δῆτα κλάεις; Οὅ7, Ξ΄4. οἴμοι. 41. τί ἔστι; ΞΛ. τὴν 
ἄχανϑαν ἔξελε. 600, Ξ:3. ἤλγησεν. οὐκ ἤκουσας; 471. οὐκ ἔγωγ᾽ ... 

138. τί ἔστιν:) ΤΊΙΘ βᾶπιθ πἰαῦιι5 οσοι5 Τῦ8, (τί δ᾽ ἐστιν ἴῃ ὈΟῸ Ρ]Δ 665 
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ΝΕ. μῶν ἄλγος ἴσχεις τῆς παρεστώσης νόσου; 
ΦΙ. οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽, ἀλλ᾽ ἄρτι κουφίζειν δοκῶ. 185 

ὦ ϑεοί. ΝΕ. τί τοὺς ϑεοὺς ὧδ᾽ ἀναστένων καλεῖς; 

ΦΙ. σωτῆρας αὐτοὺς ἠπίους 8᾽ ἡμῖν μολεῖν. 

ἀᾶ. ἀᾶ. 
ΝΕ. τί ποτε πέπονθας; οὐκ ἐρεῖς. ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἔσει 140 

σιγηλός ; ἐν κακῷ δέ τῷ φαίνει κυρῶν. 
ΦΙ. ἀπόλωλα, τέκνον. κοὐ δυνήσομαι κακὸν 

Ἐγΐ. δύῃ. Πρθίυ, ρΡ. 11. ΒΙοσηῖ. 84 ϑερί. 198.). ΟΥ, 911. τί εἶπας; 100. τί 

οὖν ...; Ζ5οι. ϑορί. 198, τί οὖν; 101. Ῥούβοπ δᾷ Ῥῆωπ. 892 ἴοο ΒΔΕ ΠΥ 
ἀϑϑουίβ ὑπαῦ ὑπ6 ΤΥΎερϑαϊδη5 ἀο ποῦ δατηλὺ Πἰαΐιβ 6 τι. 

οὐδὲν δεινόν] “Νοίλίηρ ἱπιρογίαπί᾽. Ἠδφ αὐξθιιρίβ ἰο ὁοπο6 8} Πἷβ ρϑΐῃ, 
ἴϑ᾽] Ῥυοροεᾶ, ΟΥ ρϑυύμδρβ “δσοπιθο. Οἱ, 480. 7560. εἴα. 
134. ἴσχεις) ἴσχει Ἐ᾿, θη. Ηαγί. ἴσχει σὲ ᾿. ἴσχει 15. ῬΥΟΌΔΌΙΥ τἱρὶ. 
τ8ῦ. κουφέξειν]) “70 [εεἰ γοϊϊουοα, ἐο [66ἰ ἸΊΟΥ6 δαϑῳ, 10 ἤεοὶ ὀεέΐον". Α τηθ- 

4164] θυ. Μαβρνανθ. αοίο5 ἩΗΐρροον. Ἐρ1ᾶ, 11. 10. ἐκούφισεν ὀλίγῳ, μα- 
τενόει μᾶλλον. 18. τὰ δ᾽ ἄλλα διεκούφισε. Αἀᾶ Ἐπ’. Οὐ. 45. ὅταν μὲν 

σῶμα κουφισϑῇ νόσου. ὃ. σομη Εν. ΙΥ͂. ὅ2, ἐπύϑετο ... τὴν ὥραν ἐν ἡἧ 
κομψότερον (ψα. κουφότερον) ἔσχε. Τιοῦ. δὰ Α7. Ρ. 1906. Ηϊρροον. Ἐρία. ᾿ 
καὶ τἄλλα κούφως διάγουσαν. Κουφίζειν, ὑποκουφέξειν, κουφισμὸς ἃγ8 
τηθϊοα] ἰθιθ. ϑ666. ΕὉ65. (ἔθομ. ΗΐρρΡ. ρ. 861. ΟἿ, ν. ῥαΐξζειν. Ῥιπηδοχῖ 
ὙΥΓΟΠΡῚΥ ἰδ κο5 νόσον ἴῸΥ {Ππ6 βιθ͵]θοῦ οἵ κουφέζειν, ἰῃμδίοαα οὗ ῬΊ1]. 

186. ὦ ϑεοί] Αποίπου ἱμγοϊπηίαυυ Θχοϊδιηδίϊομ, οδιιβθ ὉΥ {π6 ἴῃ- 
ἴθη86 ρῥϑίῃ. 

ἰὼ ϑεοί. ̓  ΝΕ. τί τοὺς ϑεοὺς οὕτως (οὕτως δα. Α. Τ΄ οἴω, Β. Ε΄. Κ. 
1.1}. ἀναστένων καλεῖς; {π6 πι55. Α]α. Ῥασῃ. ΒΥ. Ηρ. ϑΌΠη, ὦ ἅ)εοί. 

ΝΕ. τί τοὺς ϑεοὺς οὕτως. ; ΒοΙΡῚς. ὦ ϑεοί. ΝΕ. τί τοὺς ϑεοὺς ἀνα- 

στένων καλεῖς; Ὀϊπᾶ ἡγατ.. καὶ ϑιεοί. ΝΕ. τί τοὺς ϑεοὺς ὧδ᾽ ἀναστέ- 
νῶν καλεῖς: ἃ υϊΐου ἴῃ Τ,οηα. Ο]δ55. Φοῦγῃ, 1. 887, 5614], δὰ Τρ. Τ'. 762. 
Βυγρ. Ηδτῦ. ϑαγῖ, ρύοῦ. Νδιοῖ. ΤΠ6 οδῖιβθ οὗ {π6 αἰδίθπυθαμοθ ΠΘΙΘ ννὲδβ 
0 ἀοπθὲ οὐνἱπρ' ὕο {Π|6 ον ΡΒΙρ μῇ οὗ 1Π6 ΒΥ ὨΪΖΘΒΙΒ5 1Ώ ϑεοὺς. ΟΥ Ἐπ:. ΙΡΗ. 
Τ, 780. ὦ ϑ:εοί. ... Τί τοὺς ϑεοὺς ἀνακαλεῖς ἐν τοῖσδ᾽ ἐμοῖς: ΝΥ ΏΘΠοΟ 

ῬοΥρ5. γγ 5ῃοῦ ἃ γοϑα ἤΘΥΘ ἀνακαλεῖς ὧδε στένων. Βυγροθ (84 Εππι. 
18.) οοπιρᾶγοβ Αὐὶϑῦ. 1.08. 1117. ᾿Ιὼ Ζεῦ. ... Τί Ζῆν᾽ ἀὐτεῖς; 25... ΔΡ, 
1012. Ὀτοτοί. ... Τί τοῦτ᾽ ἀνωτότυξας; 1801. Φεῦ φεῦ. ... Τί τοῦτ᾽ 
ἔφευξας: Ἡοττηδηη ὑπῖπκ5 ὑμαὺ ἐὼ ϑ'εοὶ πθῦθ οοῃϑυϊαίοβ ἃ Ὀεοο ἶπι5, 85 
[9᾽ ὦ, παῖ 150. 

καλεῖς ΔΑ. Β. Κ. Τ΄ οἴω. βοᾷς (γρ. καλεῖς) Ἐ', ο 
188. Ῥῃ!ΠΠοοίοίθβ οπμάθονοῦνβ 0 ον δμΟὗ 6. τηθϑηϊηρ' 0. {Π|6 Θ᾽ Φοι] δ οι 

ἰὼ ϑ'εοὶ, ΜΠ] 16; 15 ὩΒΟΩΥ βᾶ5. ὙΥΓΠΏΡ ἔγοτα ὨΪΠη, 

189. ἀὰ ἀάὰ 1. ρνυ. ἀὰ ἀὰ 1,. οοΥγ. 

140. ὧδ᾽ ἔσει] φυ. ὧδ᾽ ἔχεις, οὐ ἵἴστασαι. ΟἿ. οὰ 181. 
141. δέ] ῬοΥΠαΡΒ γε. Οἵ, Τὅδὅ. ἘῸΣ κυρῶν οἷ, οπἡ 38. 
142, ῬΙΠΙοοίθίθθ., ἀΠΔΌ]Θ ΔΩ ἸΟΏΡΘΥ ἴο Θοηζίηπ6 Πἷβ αὐθϑιμη] οι, ὈῪ 

γθά500 οὗ {π6 ονθυνν ΒΘ] ηρ᾽ Ῥαΐη, οοηΐθϑϑοβ ὕΠ6 {γα οὗ {πὸ οΔ86. 

κοὺ δυνήσομαι κακὸν] 1 ἄο πού πὸ κακὸν υυῖθποι! ὑπ6 αὐθῖοϊο. Ομ. 
τὸ κακὸν οὐ δυνήσομαι. Οὐ οὐκ ἔχω τὸ κακὸν ἔτι ... ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἃ Ρ]0 585 
δύναμαι οὐ ἔχω οτορῦ ἰπΐο {πὸ τοχὲ ἀπ οδιιθθα ὑπὸ αἰβυι ρας. 
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κρύψαι παρ᾽ ὑμῖν. ἀτταταῖ" διέρχεται, β 
διέρχεται. δύστηνος, ὦ τάλας ἐγώ. 

ἀπόλωλα, τέκνον᾽ βρύκομαι, τέκνον᾽ παπαῖ, 140 
ἀπαππαπαῖ. παπαππαπαππαπαππαπαῖ. 
πρὸς ϑεῶν, πρόχειρον εἴ τί σοι, τέκνον, πάρα 

148. ἀτταταὶ Α.1,. ΑΙ, ἀτταταὶ Β. Κ. Τ. Ταση. ἅπτεται οοηΐ. γνεκεῖ., 
6011. ΤῊ. 1009. ἧἥπταί μου, τοτοτοῖ. ἀτταταῖ 15 8 ΘΧοΙδιηδϊοι οὗ ουϊθῖ, 
ΘΟΠΠΟΝ ἴῃ ὑπ Οομηΐο υυυϊΐουβ. Αὐϊβύ. Ασομ, 1190. ἀτταταῖ ἀτταταῖ. Οα. 

ἀπαπαπαῖ. Αἴϊον ὑμῖν 1 τπϑυῖς ἃ [1] ϑίορ (τ Βτ. Ηδτὶ.), 50 α5. ὕο οοη- 
προ ἀτταταῖ νὶϊ τυ μαὶ [0]]ονγ5. Τὰ Πιπᾶ. Ηθϑγτα. ϑόμη. ὙΥ απ, οἷο. ἀτταταῖ 

5. Θοῃηθοῖθα τὰ νμδΐ ρυθοθαθ5. 

διέρχεται) “7ὲι ἐλγι|5 ἐλγουρῆ ια΄. ὅ6, τὸ κακὸν, ἡ νόσος. ΟἿ 188. 
ἥκει γὰρ αὕτη. 181. προσέρπει, προσέρχεται τόδ᾽ ἐγγύς. Ὑτ. 987. 1010. 
Αὐΐου διέρχεται οἰθμθυ ἃ Ἰϑύίθυ ΟΥ̓βίορ 18 διδββᾶ ἴῃ 1. α. διαμπερὲς (ἃ5 
ἴῃ 191.) ΟΥ τόδ᾽ αὖ πάλιν | διέρχεται. 

144. διέρχεται δύστηνος. ... ΑἸᾶ, ΤΩ. διέρχεται. δύστηνος, ... Βτ. 
δηα ἰαΐθυ οἀᾶ, διέρχεται τ: ον 8. ΕἘχῆ. φα. διέρχεται ἀαδὲ 
αὖϑις (οΥ μάλ᾽ αὐϑιι9). ον διέρχεταί μου σπασμός (οἴ, ΤΎΔΟΙ. 1082.). ΟΥ 
διέρχεται νόσος πόδ᾽. ου τόδ᾽ αὖ πάλιν ᾿ διέρχεται μου (ωοι, με) τὸν πόδ᾽. 
ΟΥ διέρχεται τὸ πῆμά μ΄. Οἵ, Τὰ. 1082. ὅδ᾽ αὖ (σπασμὸς) διῇξε πλευρῶν. 4171. 

ὦ Κ.1,. Βιε. δηᾷ Ἰαΐϑυ εδᾶ, ὦ Β. Τ' ΑΙά, Τατη. 
τάλας] τλήμων Ῥου5. 
140. βρύκομαι Ἐ᾿. Ῥ. Υ. ὅομο]. Βε. οἷο. βρύχομαι Α. Β. Κ. 1. Τ', ΑΙΔ. 

Τατὴῦ ΟΥ αν.» Ογο! 8 .:869.....7. καγὴ φπαιοείί, ἀουοιγοαί, οοπϑμηιθα . 
5601: ἐσθέομαι, καταναλίσκομαι. ΟἿ, Τὰ. 981. ἡ δ᾽ αὖ μιαρὰ βρύκει (80 
1,.). Αὐἱβί, ἂν. 36, βρύκουσ᾽ ἀπέδεσϑαί φησί μου τοὺς δακτύλους. ΑΡΟονε 
1. 18. Τὰ 1|τ6ὸ λϑθηθὺ μ6 ῬὨηιΠοοίοίθθ οἵ Αὐὐα8 (8ρ. Οἷο. Τιιβο. 11, 1. 19. 
δχρ αῖπβ: “ΨαμἼαηι αὐϑιπιοῦ; οοηβοὶξ απίπιαηι 1 υἷα υοἱπεγῖδ, μἴοεγῖς ὠὐϑδίμα᾽. 

παπαῖ Δ. Κι. Τ,. ΑΙά. παπαὶ Β. Τ΄. Τύχη. 
βρύκομαι, τέκνον" παπαῖ] βρύκομαι, παπαῖ, παπαὶ ὁοπ]. Νάιιοκ, [Ιὰ 

οτᾶθι ἴο ἀνοϊα [Π6 δινκυ αν γορϑύϊ οι οὗ τέλνον. 
1406. ἀπα. παπᾶ. παπᾶ. παπᾶ. παπᾶπαπαϊ 1,.. ἀπᾶ παπαῖ παπᾶ πάπα! 

πάπα παπαῖ Α. Ηδι1, ἀπὰ παπὰ παπὰ παπὰ παπὰ παπαὶ ἈΚ. παπᾶ 
(ὑπ8, 5ἷχ {ϊπ|65) ὕϑη. ἃ πᾶ πᾷ (αἷμα ἐϊπι65) ΒΕ, ἀπαπαπᾶ παπᾶ; πάπα" 
πάπα᾽ παπαὶ ΑἸ. παπᾶ (ἔνε {1π|658) παπαὶ Τ΄. Τισπ. ἀπαππαπαὶ, παπᾶ, 
παπᾶ, παπᾶ, παπαὶ ΒΥ. ἀπαππαπαὶ, παπαππαπαππαπαππαπαῖ Ἡρητι. 
μά. ἃ ἀἁ παπαῖ, παπαῖ, παπαῖ, παπαῖ 60η]. ΒΕΥΙρΡῚΚ, ἀπαππαπαὶ, 

παπαῖ, παπαῖ, παπαῖ, παπαῖ Νἅιοκ. ἀπαππαπαῖ, παπαῖ, παπαῖ, πα- 
παππαπαῖ οοπ͵. ΕΥϊίΖθοιθ δα Αὐἱδύ, Τμοϑα. 946. Οι. ἀπαπαπαπαῖ πα- 
παπαπαπαπαπαπαπαπαπαῖ. ΤῈ Ἰίπθ 15 οχηἰίοα ἴῃ Β, Οὗ 784, παππα- 
παππαπαῖ. Ατἰδῦ. ΝᾺΡ. 890. ἀτρέμας πρῶτον παππὰξ παππαξ, κἄπειτ᾽ 
ἐπάγει παπαπαππαάξ. Τῇ ἐγθαπθηΐ γϑρούϊίοη οὐ ὑμπθ Ἰούψοι. πὶ Ψ6]] οχ- 
ῬΥΘΒ565 ὕΠπ6 πούγοιιβ ομαύίουϊηρ οὐ {Ππ6 7δνν5 ἴγοιη ϑχοθββῖνθ ρϑῖῃ. ΤῸ [6868 
4ο]6 Ὁ} δχοϊδηηδῦϊομβ, ὑγ μος [8411 50. βγθηρ ΙΥ ὌρΡΟΠ [Π6 δαγ5 οὗ ἃ τῃηοᾶθγῃ,. 
Οἴοοσο 8411πᾶ465 49 ΒῚη. 11. 29. δῃᾶ Τιιβο. 11, 28.. “7π ργϊίηιϊδηιο γοβμέθέιν" ας 
γο͵οίαίι Αϊϊοοίοίοιιδ ἰδί6 οἰαηιοῦ. Ζ1ηροηιίδοοῦα ποπημηφιαπι υἷΥῦο ΘΟΉ ΘΟ 8,7) 

ο5ί, ἰάφψιο γαγῸ; δ7)μίαγ δ πὸ ηιμϊογὶ φιϊάθηι". 
141. πρόχειρον) “41 λπαπα᾽. Ζ568. Ῥε. ὅ4. καὶ δὴ πρόχειρα ψαλια 

δέρκεσϑαι πάρα. 



ΣΡ οὐ» Ὧν 

ΦΙ ΠΟΚΤΗΤΗΣ. 101 

ξίφος χεροῖν, πάταξον εἰς ἄκρον πόδα᾽ 
ἀπάμησον ὡς τάχιστα᾽ μὴ φείσῃ βίου. 
ἴϑ᾽, ὦ παῖ. 700 

ΝΕ. τί δ᾽ ἔστιν οὕτω νεοχμὸν ἐξαίφνης. ὅτου 
τοσήνδ᾽ ἑἰυγὴν καὶ στόνον σαυτοῦ ποιεῖς ; 

748, Χεροῖν σι πρόχειρον, 85 ἴπ Επι:. ΕἸ. 701. πρόχειρον ἔγχος χειρὶ 
βαστάξουσ᾽ ἐμῇ. (ι. παρὸν | ξίφος κυρεῖ. 

πάταξον εἰς ἄκρον πόδα] “Θέγίκε ἠδ ὁπ (ΟΥ 10) δε θαϊγοηιϊίψ ΟΓ τὶν 
οί". ϑομηρὶᾶ. οχρ]αΐπβ ἄκρον “0 ἐμ υδγν ἢεεῖ", 5011, ΔΑ]. 288, γλῶσσαν 

. 7 

ἄκραν ... ϑερίσας (1. 6. ραϊαΐο ἰδπι5᾽). πα. ἄκρον μον πόδα. Οὐ ἄκρον 
᾿ ᾿, γἹ 

υ᾽ ἐς πόδα. Οἵ παταξον ἐμὲ, κἄκρον πόδα ... ΟἵΥ πάταξον" ἄκρον μοι 
πόδα] ἀπάμησον. ΤΊ] αϑι8] ριιγαβα 15 πατάσσειν τι οΥ τινὰ, πού εἰς ...- 
Οὐ, 824. ἄκρου ... ποδός. 

149. ἀπάμησον] ὅ61Π01: κόψον, ϑέρισον. “Ομὲ ο{7, 110. “πιοιο ο[7. Τιδῦ. 
“ἄοπιοίο". ὅὃο ον. δεν. 1. 3. 46. “ἀεπιοίογοέ ῥογγυο᾽. ΟἿ, Ουἱᾶ 46 ἤβριῃ. Αἱ. 
Υ. 8. “ιιαηι [δ βμουαΐ ραγίοηι Ῥωαηέζις ἤεγοϑ, 1 οογέα ἀορμογαΐ ργοωδθοιιῖδδ56 
φιαπιι". 

μὴ φείσῃ βίου [Π6 τη55. δα σα]ρ. μὴ φείσῃ βίας (πὸ ραγοαβ υἱγίθιιδ 5) 
γγακοῖ,. Ετῇ, μὴ φείσῃ, βίᾳ Βατρ. Θα. μὴ φείσῃ ξίφους (οὐ, ΕἸ. τ16. 
᾽φείδοντο κέντρων οὐδέν. ᾿Αὐῖβῦ, ΔΩ. 819. εἰπέ μου; 1} φειδόμεσϑα τῶν 
λέϑων, ὦ δημόται!:) ΟΥ μὴ φείσῃ, τέκνον. Οὐ ἀπάμησον ὡς τάχιστα, 
μὴ φείσῃ, βίᾳ. σε Δ]. 844. γεύεσϑε, μὴ φείδεσϑε, πανδήμου στρατοῦ. 
116. σὺ δ᾽ οὖν. . χρῶ χειρὶ, φείδου μηδὲν ὥνπερ ἐννοεῖς. Δοοοχάϊηρ' (0 
γγαμπαον, ῬεΠοοιθεδε 15. 50 διηχίοιιβ ἴο θ6 {τ 666α ἔχοι 15 βου ηρθ, ὑπ Π6 
ἀθβῖγοθ Ὠϊ5. ἔοοῦ την Ὀ6 ουαΐ οΥ̓, ουθὴ 1 {π6 ορϑυδϑύϊοη θ6 δὖ π6 στἱϑκ οὗ 
μιἷβ. 116: Βοπο μὴ φείσῃ βίου. ΟἿ, 1971. 

751. τί δ᾽ ἔστιν οὕτω νυῖρ. τί δ᾽ ἐστὶ τοῦτο Ἐ', Ηδτῖ. Θα. τέ δ᾽ 
ἔστιν αὖ. 

νεοχμόν) Οπ {π|5 ννοτᾶ 566 ΒΙομέ, 6]. Ῥγοιη. 168. Οοπἰγϑοίοα ργοθΌ]ν 
ἔγομι ψϑό-χιμος. 

ὅτου (του οὐ γδίποι ἃ ἰᾶτρα Ὀ]οὐ) 1,. ὅτι Ἐ΄. “ΔῸν" οΥ αϑοιέ τὐλίολι᾽. 
ΟΥ 827. Τύδομ, 889, τί δ᾽ ἔστι τοῦ (τοδᾷ τί δ᾽ ἔστι; τοῦ, οὐ τί δ᾽ ἐσϑ', 
ὕτου) μὲ τήνδ᾽ ἐφίστασαι βασιν; 

Τῦ2. ἰυγήν] 86:01: ὀξεῖαν βοήν. Τῦ 15 τιδθα οὗ {π6 ΠΙββῖπρ' οὗ ἃ βδευρθῃΐ 
ἴῃ Ορρίδῃ. Ηδ]. 1. δ6ὅ. ἐυγὴ ἴτοτα ἐύξω (ΤΥ. 1781. βοῶν, ἐύξων), ἃ5 οἰμωγὴ 
ἔγοια οὐμώξω (2 5οιι, Ῥεῦβ. 981.). Απᾶ ἐύξειν ἴτοιη ἐοὺ, 85 οἰμώξειν ἔτοπι 
οἴμοι, αἰάξειν ἴτοια αἰαὶ, μύξευν ἴτοια μῦ οἷο. Οἵ, Ζβομ, Ο1ο. 34. Ἑπτ. 
Ηον. 121. τί δῆτ᾽ ἰυγμῶν ἥδ᾽ ἐδεῖτο συμφορά; Οτδο. ἂρ. Ηδτοά: ΙΧ, 48. 
βαρβαρόφωνον ἰυγήν. ΑποῦποΥ ἔουτῃ 15 ἐυγμὸς, ΖΒ6Ε. πο. 34. ἘΠπιν, Ηοχ. 197. 

σαυτοῦ] “Αὐοιιέ ; ψοιγϑοι[". Οἱ, 968. σαυτοῦ ... ὄνειδος. ΤΎΘΟΝ. 7. νυμ- 
φείων ὔκνον | ἄλγιστον ἔσχον «πα οὐ (Βα. Κι, 698. Επ:. Ηθο. 1288. ἀλγεῖς " 
τί δ᾽; ; ἡμᾶς παιδὸς οὐκ ἀλγεῖν δοκεῖς; Ου. στεναγμὸν αὖ ποιεῖς. Οὐ 

στόνον λυγρὸν (ον στυγνὸν) ποιεῖς. (Απί. 1026. στυγνὸν οἰμώξας.) Οὐ 
στόνον ποιεῖς ὕπερ (οΥ χάριν). ΘΟΒΠΘΙΑ. βαΒΡΘοὐΒ σαυτοῦ, πα ΡΥΌΡΟΒΘΒ: 
τί δ᾽ ἔστιν οὕτω νεοχμὸν ἐξαίφνης κακὸν,  τοσήνδ᾽ ἰυγὴν καὶ στόνους 
ὅτου ποιεῖς; ὃ0 εἷ50 Νδθοᾷκ. 

σεοδῖς Εἰ, ΚῸ Τὸ, 
ΒΙΑΥΡΕΒ, ΞΟΡΠΟΟΙΘΒ, 11 
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ΦΙ. οἶσϑ'᾽, ὦ τέκνον. ΝΕ. τί ἔστιν; ΦΦΙ. οἶσϑ'᾽, ὦ παῖ. 
ἘΓΟΝΉΣ δ δοΐξῥ 

οὐκ οἶδα. ΦΙ. πῶς οὐκ οἶσϑα; παππαπαππαπαῖς. 

ΝΕ. δεινόν γε τοὐπίσαγμα τοῦ νοσήματος. τοῦ 
ΦΙ. δεινὸν γὰρ οὐδὲ ῥητόν" ἀλλ᾽ οἴκτειρέ με. 

108. ΦΙ. οἶσϑ᾽, ὦ τέκνον. ΝΕ. τί ἔστιν; ΦΙ. οἶσϑ᾽, ὦ παῖ. ΝΕ. 
τί σοί; 1 ΦΙ. οὐκ οἶδα. ΝΕ. πῶς οὐκ οἶσϑα; ΦΙ. π. ... ΔΑ. Κι. Τ΄. ΑΙα. 
ΒυαΡ. Ταχη. Βνυ, αῖκ. βομπθια, (τυ ποίθϑ οὐ ᾿πἰθυγορ'αὐϊοι τευ ]ςθα οἴου 
τέχνον δᾶ παῖ)... οὐκ οἶδα. ΦΙ. πῶς οὐκ οἶδας; παπᾶ. παπαᾶ. παῖ Β. 
ΦΙ. οἶσϑ᾽, ὦ τέκνον. ΝῈ. τί ἔστιν; ΦΙ. οἶσϑ'᾽, ὦ παῖ. ΝῈ. τί σοι; 
οὐκ οἶδα. ΦΙ. πῶς οὐκ οἶσϑα; π. ... Ῥατρο]ά ΟΡ. Οὐδ. Ρ. 396, Το]. 
(ληι. ΟΡ. ρ. 10. δμᾶ δὰ (μα. Ο. 758.) Βεοπμοᾶ. Βοίῃ. Ηδυῦ. δθᾷ (ΦΙ. πῶς 
οὐκ οἶσϑα, παῖ; παπαῖ, παπαῖ) ΒεΙρκ. πᾶ (νι ϑῊ ἱπέθυτοβϑ ϊοη ον 
τέχνον διά παῖ) Ὀϊπᾶ. δΥαμᾷ. ΦΙ. οἶσϑ', ὦ τέκνον. ΝῈ. τί ἔστιν; ΦΙ. 
οἶσϑ'᾽, ὦ παῖ. τί σοι;  ΝῈ. οὐκ οἶδα. ΦΙ. πῶς ... ἤδγια, ΦΙ. οἶσϑ', ὠ 
νἀ ουκέ ΝΕ. τί δ᾽ ἔστιν; ΦΙ. οἶσϑ'᾽, ὦ παῖ. ΝΕ. τί σοί; ] ΦΙ. οὐκ 
οἶσϑα; πῶς οὐκ οἶσϑα: π. ... Ἐτῆ, Ο. Μαῦίηϊοϑ ἀϑίσηδε, ἀἰπονἐοματ ἡ πο 
1ηρ᾽, ΟὈΒΘΥνΙηρ᾽: τδμ πσπθστα. “ΝΣ πὸ ΡΟ 551 11 ΘΟΠΟΊΤΘΥΘ, απεὸ ῬὨΙ]οοίο- 
ἴδια ὁὰπὴ Νοορύο!θπηο οο]]οαπθηΐθα ποὺ Ἰοθ0Ὸ τηονϑϑηῦ, ὈΥΪΠηαΠπὶ Τηθύ5, Π6 
ἀθίθοθο τποῦρο τοὶϊηαιδίτι, ἀθίηθ ἀΟ]ΟΥ65". 

οἶσθ᾽... οἶσθ᾽ ...} ἴσθ᾽... ἴσϑ'᾽ ... ἘΦ ΡΟΥΒΒΡΒ. αἰσ ]ν. 
οἶσϑ', ὦ τέκνον ...} οι ἰπουυ, πὶψ ἄδθαν ἤοίϊοιυ ...". ῬΆΙ]. πᾶ ποῦ 

σομἤάθηοθ ΘΠΟυΡ 0 5ΡΘδΚ οὐὖ {π6 ὕγαῦπ, Ὀαΐ γαῦμου υῖβιθθ Νοορῦ. Βῖτη- 
561 [το αἰνίηθ π γ68] βία οἵ 0π6 οϑ86. 

τί ἔστιν Α. Β. Κα. 1.. Τ΄ ΑΙ4, Ταγτη. τί δ᾽ ἔστιν Ἐ᾿, Ετέ, βομη. ῬΥΟΌΔΌΙΥ 
ἴγοιη 751. ΕῸΣ {πὸ μἰϑύτιβ οἵ, οἡ 798. 

ὝΨΗ τ σον ἈΠ ἘΚ 
τί σοί; “Ἡλαΐ ἰ6 ἐμὲ πιαίί6γ'" εοἱἱῇ ψοιιῦ ϑΌΡΡΙΥ ἔστι. Ομ. τὸ τί; ἃ5 

οἴξθῃ ἴῃ Αὐϊδύορμδμοβ ({ππ5: τὸ τί; οὐκ οἷδὰ. ΦΙ. πῶς οὐκ οἶσθα; π.). 
7104, ΦΙ. οὐκ οἶδα Α. Κ΄ ͵ Τ. ΦΙ. οι. Β. 
δ ΑΚ ΣΦΙ Βα 6 ὉΠ Ωἴο)Σ 
οἶσϑα ΔΑ. Κ. 1,.. Τ. οἶδας Β. Ἐ' 
παππαπαππαπαὶ Κ. Βι. παππαπαππαπαῖ Ἤργτι. )1η4. ν᾽ αμά. οἴο. 

παππαπαάππᾶπαϊ ([πὸ {π|γὰ ἀπ 5ἰχίῃ πὶ δαᾶρα εοὔουνναυ 5. ἃ τη. ὈΓ. } 1,. 
παππᾶ. παππαῖ παϊ Δ. παπᾶ. παπᾶ. παῖ Β. πᾶ, πᾶ, πᾶ, πᾶ Β. πάπα 
πάπα παὶ οι. ἀπᾶ, παπαῖ δι]. παπᾶ. παπᾶ. παπαὶ Τί παππᾶ. 

παππᾶ. παῖ ΔΙᾶ. παπᾶ παπᾶ, παπαὶ Ταγῃ. Α ρῥγοϊοηροᾶ ἔογμι οὗ παπαῖ. 
Οἵ 1406. υ. παπαπαπαπαπαπαῖ. 

τῦῦ. τοὐπίσαγμα Κ΄. 1,. με. Τὸ. δι]. Τανη. βέθρα. Μαβρι. Βυ, ὅθ, τού- 
πείσαγμα ΔΑ. Β. 1,. ον. Τὶ, ΑἸΑ, Ταγη. τπᾶγρ', τοὐπίσιγμα οοπ]. ΒοιΡῚς, Κ΄6Π0]: 
ἡ ἐπείσοδος, ἡ “προρϑήκη. Ι. 6. “7116 διιγοη", ἴγοιη ἐπισάττειν “ἰο Ιοα΄. 
᾿Επισάττειν τι ἐπί τινὰ “ἰο ἴαψ Ἷ δι θη ὁη. ἀημ Οη6᾽ ΟΘΟΌΥΒ Ἡδοτχοά. 1. 194. 
τὰς δὲ διφϑέρας ἐπισάξαντες ἐπὶ τοὺς ὄνους οἴο, Π]. 9. βοΠηοῖα. 6χ- 

Ρ]αΐηβ: “ὧ660655, ἱπογλοαδο( υἱοϊεηοο (προσϑήκη)". Ωι. δεινόν γέ τοι τὸ σάγμα.. 
ΟΥ, Ζέβοι. Δρ. 044. τοιῶνδε μέντοι πημάτων σεσαγμένον οο, Το 51Π2}0]16 
σάγμα οὐρὰν ΕἾ. 939. 51] Υ]γ Επισ. ΤΡ. Τὶ, 1800. φόρτον κακῶν. 

τῦθ. δεινὸν γάρ] “Τογγίθιε ἱπάδοα; ψοῖι αὐὸ γυἱψὴΐ, τέ ἰ8 ἐογγιε". ΤῊ 
ΒΊΟΝ ῬΑΒΒΕΡῸΒ5. ὑΠπ6 76 18. ὅἢ 6ΠΠ1|ρ56; ὑπὸ {111 οομϑίγιοθίοη Ὀθίηρ: “7 οι. 86Ὁ} 
γίφ]ι, [γ 1 ἰς ἀγεαάζμι". ΟἿ, Απῦ. 0689. ΡΙαῦ, Ῥμεθᾶν, ρ, 208 Α, καὶ μάλα 
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ΝΕ. τί δῆτα δράσω; ΦΙ. μή μὲ ταρβήσας προδῷς" 
ἥκει γὰρ αὕτη διὰ χρόνου πλάνοις ἴσως 

ἐρρωμένην (ἔχει δύναμιν). . Σῴῷ. ἔχει γάρ. (4. ΒΕ. 1117. «ἔγνωκα γάρ. 

Τι, 409. δέκατα γάρ. Ἔν. ΣῈ: 108. δέδοικα πατέρας τῶν ὑπ᾽ Ἰλίῳ νε- 

κρῶν. ἮΛ. δεινὸν γάρ. Αὐἱδῦ, ΝῸΡ. 679. τὴν καρδύπην ϑήλειαν;: ... Ὀρ- 

ϑῶς γὰρ λέγεις. 
151. μή μ8 ταρβήσας προδῷς] ο ποΐ ἤγοιπ ἔἤδαν ἡεϑογέ (809) πιθ᾽. Α 

ποῦ ἈΠΟΟΙΏΠΊΟ 186 οἵ προδιδόναι: οἵ, 911. ἀπ οἡ ΑἹ]. ὅδ8δ8. μὴ προ- 

δοὺς γένῃ. ὙΠῸ) 
τῦ8. ἥκει γὰρ αὕτη ...] ΤΠ οχϑοῖ πιθϑ ὨΪῈΡ᾽ οὗ ἴπθ86 ψουαβ 15 ὈΥ ΏΟ 

Τηθϑ ἢ 8 οἸθαν, ΔΙ ΠΟῸΡ ἐμιοῖν ΘΘΠΘΥΔ] τη 8 ΉΪ θ᾽ 15. ῬΙϑῖη Θηοτιρ. ὥοΠΟ]: ὅδοι- 
πορείαις (-ἔαις ΒΥ.) ἥκει ἡ νόσος, ἴσως ὅτε ἐκορέσϑη πλανωμένη. ὡς ἐπὶ 
δϑηρὸς δὲ ποιεῖται τὸν λόγον. ϑομπρὶα: “715 (ἀΐδοαβ6) ἤαβ γϑέμνηθα ἀεν 
α ἰοηπῷ αὔδοησα, δαξίαίεἶ ρογλαρδ ιυοἷέμ ἐΐ5 τυαπἀογῖηρδ᾽ (Ὁποῦθ 15. πῸ ΥὙΘΘΒ0Ὲ 
Ἐπουθίουα ἰο Ὡρριϑμθμᾶ ἃ ἔγτθϑι αὐύϑοϊς ἀυχίηρ ὕπ6 γσογϑρθ). Ηδεμι: “υθηῖϊΐ 
Λῖς πιογὗιι5 ἰοπφο ἱηίονυαϊϊο υαριι ραγίίεν μὲ οαρίθέιν" (011. 807. ὡς ἥδε μοι! 
ὀξεῖα φοιτᾷ καὶ ταχεῖ ἀπέρχεται). ϑογῇ: “Ποαϊέ ϑηΐπι πιουμδ, μὲ δωϑβαίι- 
γαυϊξ 56, ἰοπρίογῖδ ἐδηιρονὶς ἱπέονγυαἰίο σγαδϑαξίοπα ραγὶ᾽. ΜΝ τιπᾶσθι ϑοϊκπο  ]θαρθ5 
ὍΠ6 οοΥγιρῦ 5ίαΐθ οἵ {πὶ5 ρᾶαϑϑᾶρθ, Ὀαὺ ἀοθ5 ποὺ ΠεαζΖαύα ΔΩΥ͂ ΟΟΙΥΘΟΙΊΟΩ. 
Αὐμπᾶδ οοηΐ: ἥκει γὰρ ... πλάνοις ἴσως || ὡς ἐξεπλήσϑη φλέψ, “γεοάϊέ δηΐηὶ 
ἠϊΐς ὠὐϑίπιβ ἰοηὶβ θροῦν ἱμέογυαϊ 5, α υασαπάο () ἔογέαδ56 κί οαρίοέα 6δεὲ υδπα’, 

τοίθυυϊηρ' ἴον {π|5 βθ6η86 οὗ ἥκει ᾿α΄ε5886 50]ἐξ᾽ ἴο ΡΙϑί. ὅγ ΩΡ. 1884. Χρη, 
(ἔοοη. ΧΧΊ, 8. ΒοΙΠΘ δ βου βου: ἥκει γὰρ αὕτη διὰ χρόνου πλάνοις ἴσοις 

. Νϑδθοκ Θ0Π7: ἥκει γὰρ αὕτη διὰ χρόνου πλανωμένη" [νῦν δ᾽ ἐξεπλήσϑη. 
Βομποίαν: λήγει γὰρ αὐτὴ διὰ χρόνου πλάνοις νόσος Ι ὡς ἐξεπλήσϑη. Νδθοκ: 
ἥκει ... πλανωμένη, ταχέως δ᾽ ἐπλήσϑη (οΥ νῦν δ᾽ ἐξεπλήσϑη). Ἠθηβοῖα: 
εἴκει... παλίσσυτος, ὡς ἐξεπλήσϑη. κα. ἤκϑι γὰρ αὕτη διὰ χρόνου πλά- 
νοις ἴσοις, ... ΟΥ ... πλάνης ἴσου, ... ΟΥ ... πλάνης νόσος, ... Οἱ ..., 
πλανωμένη (ΝΈΟΝ, ΤηΔὺ πᾶν οἴνθῃ 806 ἴο ἃ ΤΠΔΥΡΊΏ8] ΘΧΡΙΘΠΘΓΟΥΥ Ρ]Ο55 
πλάνης ἴσως, οὐ ἴσως πλάνης, ἀδποίίηρ' {Π6 ἀθὰ8] τηθᾶϊοα] ἀθδιρπδίίοι οὗ 

Β.ΘΗ. ἃ τηϑ]6γ) ὡς ἐξεπλήσϑη. Οὐ ..., πλάνους ἴσους [ ὡς ἐξέπλησε (οΥ 
ἐξέπλησ᾽). Οὐ ..., πλάνος γ᾽ ἴσος ὡς ἐξεπλήσϑη. ΟΥ ... πλάνης" ἴδ᾽ ὡς 
Ι φλὲψ ἐξεπλήσϑη. ΟΥὖ ... πλάνης ἴδε) ὡς ἐξεπλήσϑη φλέψ. (1. 6. “Εν 
ΛοΥΘ ἰδ ἐμὶβ πιαϊαάψ γοέμγποα αὐίεν' ἀπ ἱπέογυαί ἔγοπι 1ὲ8 τυαπαογῖηῃ. 866. λοιὺ 
αϊδίοπαθα ἰδ ἐμὲ υδῖγι!} Τ 15 ΠΚΘΙΥ Θμοαρῆ {πὰ ἴδε ὡς 5Πο.]4 Πᾶν ραββθᾶ 
ἴηΐο ἔδως ἴσως. Ιῃπ ἐ{π15 νῖθν οἵ {πΠ6 ρϑββδρθ ὕπ6 Θομη βουδϑύιοη οὗ {Π6 

ΒΙΓΘΠΡΟΥΒ, ὉΠα ὑποῖγ οἴου ἰο αϑϑὶϑὺ 15. ααϊξο πδύιχα!.) Ἥκει ννουἹά. {πθῃ 
τη “Δα γδέμγηθα", υἱοῦ “γί 8, ἰδ τυορέ ἔο γϑίμγη". ῬοΥΠαΡρ5 ψγ6 5μοα]α 

τοα ἱπαθαᾶ ἀνθεῖ (ΤΥ. 1089. 1000. Απί. 960). 1 ἥκει ... πλάνοις ΝΥ αΠᾶοΥ 
οοΙηραγ 65 (Εἅ. Ἐ.. 67. πολλὰς δ᾽ ὁδοὺς ἐλϑόντα φροντίδος πλάνοις. ϑομποία, 
αποίθ5 Ζβοι. Ῥγομι. 210. πλανωμένη | πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ προσιξά- 
νει. ΤΠ6 ἀποϊθηῦ ΟὝθθκβ, ἃ5 Αυμπαὺῦ σπου ΕΥ̓ ΘΧΘΙΏΡΙ6Β. ἔγοῖλ {Π|6 1} τπθαϊοὰ] 
ὙΥΥ 65, ἰουιηθᾶ πλάνους (ΟΥ̓ Ἰηογ8 ὈΒΌΘΙΠΥ πλάνητας, οὐ πλανήτας) Ὡπᾶ 
ἀτάκτους {πο86 τπιϑ]ϑϊθϑ, οὐ δὖ ᾿ϑαβδύ ἔδβυθυβ, ὑυ ΒΟ. γϑῦπνη αὖ ᾿γυθρι]αν ρμ6- 
τἱοαβ; ὑπὸ Τιαύϊη5 “υάφάξ, ἱποογίαϑ, ἱπονγαϊπαέαϑ᾽" (915. 1Π. ὅ. 1|. 1.).. Οἱ, 
Ἑτοίίδη. 61ο55. ρ. 80Ό. Πλανώδεα᾽ ἐστὶ τὰ μὴ κατὰ τάξιν γινόμενα. ὅϑεν 
καὶ πλάνητες πυρετοὶ λέγονται οἵ μὴ κατὰ τάξιν φοιτῶντες. ῬΡΙ]αΐῦ, Τίηι. 
Ρ. 88 Ε, τὰ περὶ τὰ σώματα πλανώμενα παϑήματα. Ἐσ065. (ἔσομ, Ηΐρ.- 
Ῥοον. ν. 11. ὦ, Μεύθηῖεθ. ΟΡβοῦνγοθ: “ 'Θ΄65. ΙΔΟΥΌΣ ΡῸ5 οϑῦ : ααὰ ΠΡῚ το]ϊοία 
ΔΌΒΘΙΒ οϑῦὺ, δὰ ἰρδὼ 4(ὁ οαπθῶ νἀ ρτι 5. ΠοΙμϊηδ ὕπτια το Ριι5., αἰ πὶ ΒΘ θη 
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ὨΜ]Π]Δῖὴ Ππαρθοῦ; ὉΌῚ νοῦὸ γρᾶϊδ, οοϑϑαῦ γαραῦτὶ, ααἷα ἰῶτα τὐιγβιι5. δ 5θἄθηι 
Βθθτη ΡΘυυθηϊ,᾽ ΤΠ αὐΐβοῖςθ οἵ 15 αἴβθαᾶβθ, ἃ5 ἀθβουι θᾶ θγ Ῥμιοοίοίββ,. 
ἴῃ ΒΟΠῚΘ τ ϑρθοῦβ ΥΘΒΘΙΏ0]6 0Π6 ῬΔΙΌΧΥΒΙΒ οὗ ἃ ἰ οὗ ροιιΐῦ, 1 δῖη ποῖ δύνα 
ὑπαὶ ὑπ ραΐῃ οδιιβθᾶ ὈΥ ὅπ Ὀἷΐα οἵ ἃ νϑπουηοιιβ 5ΠΔ 6 15 οὐ δὴ ἰπίουπι οηΐ 
ΘΒανδοῦθυ: ΠΟΥ νοι] {πὸ βυμιρύοιαθ, ΠΘΥΘ ποῦ Βρθϑ!ν δία], οχίθηᾶ νοὶ 
ἃ ἔδυν ὑγθϑῖσβ, Οὐμηραιθ ἴπ6 δοοοτιηῦ οὐἨ {Ππ6 πποθϑῃ Βρὶγῦ ἴῃ ὑΠπ6 οΘΟΒΡΟΙ 
(ΔΙδττ. ΧΙ], 48. 6.0) ὙΠ ΟΠ, δυίτον γγδπἀθυ]ηρ' ΤΟΥ ἃ πη πγοαρ ΟΥ̓ Ρ]ϑο65, 
Βα γ5, ἐπιστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου, ὅϑεν ἐξῆλθον. ΤΠ ἀποίοηΐβ, ΟΌΒουν 65 
ΘΟΒΠοΙα,, τοῦθ δοοσιβίοτηθα ο Ρϑυβοην ἀΐϊδοαβθθ, δ5 Ηδϑὶοα Ορ. 102 ἔ, 

ἘἜΕΕΕ ΕΝ ἴπθη: ΖῸΥ ἐπὶδ πιαίααῃῳ γϑέιγη5 αὐ οφιαὶ ἱμίθγυαίδ (οὐ ἴοι ϑαπδ] 
ἴῃ 6 ΥἹ 15510185). ΗΘ ἔπτι5 ρΥθρδτθ5. Νϑορίοϊθιμτβ [Ὁ πὸ αὐίδοῖς οὐἨ ὑπὸ Ἰοδίπ- 
ΒΟΙΏΘ την ὙΠ ἢ6 ὈΘΡΊΏΒ. [0 66] ῬοὐαΙ ἢ ὍΡΟΙ Βῖπη; ΡΥΘΒΘΏΡΙΥ Π6 α15- 
ΟΙ0588 ἴῃ ὃ ψαῖοῦ ἸΒΏΉΘΙ Π6 μοῦ 764, ἕως ἀνῇ | τὸ πῆμα τοῦτο τῆς νόσου 
τὸ νῦν παρόν. Αὐ Ἰαδὲ Πιῖ5. [θθ]1ηρθ σοὺ {Ππ6 Βούίου οἵ Βἴπη, ἃμᾶ, ἃ5. πὸ 
τη] αν ρϑὲβ ἃρ' ϑρυδγαίθα, 6 δχοϊδΐιηβ 789. ἔχετε τὸ πρᾶγμα (ἐλεγε ψοῖς 566 
τολπαέ ἐξ ἐς)" μὴ “Φύγητε μηδαμῆ. 

αὕτη] 5. ἡ νόσος, 5ΒΥΠΟΙγΙΠΟΙ 5. τΥ1 νόσημα (7588). ΤῈ ἤρατο οα]]6 
πρὸς τὸ ὁμώνυμον. 566 ὅ6Π0]. δ Οᾶγβ5. μ΄. Τῦ, ᾿ΠΘΥΘ τς 15. ὃ Β1ΠΉ1|8Ὑ 
γϑ]αύϊοη Ρθύνθθῃ »γέφος πα νεφέλη. (Βαϊίπ,.) σὲ 801. ὡς ἥδε μοι Ι ὀξεῖα 
φοιτᾷ, καὶ ταχεῖ" ἀπέρχεται. ΤΥ. 987, ἡ δ᾽ αὖ μιαρὰ βρύκει. 1010. δ᾽ αὖϑ'᾽ 
ἕρπει (το8α αὖ ᾽φέρπει). 

πλάνοις ἴσως, ... Δ, Β. Κ. 1.. Τ᾿ δτγπι. Υαμπᾷ. πλάνοις ἴσως ... ΑἸά. 
Τύχη. Βυ. Θι1πα. (ἔουτιθυ]γ) ϑομη. Βουρὶς. (Βυτμοῖς ὡηᾶ Ομ πΘ16. «150. τηϑυὶς 
ὃ Θομητηδ, Ὁ ΟΥ χρόνου.) πλάνης ἴσως, ... Ἐς δ]. δια. πλάνοις ἴσοις 

Βοίῃ. Ηαγί, ϑ'δαγί, θιπᾶ. ΤῊ οοππιοι γτϑϑαϊπρ' οὐ 0118 1πὸ 15, ὡς ἐξεπλησϑη. 
ΝῈ. ἰὼ ἰὼ δύστηνε σύ. Ὑπὸ ΤΥϊΟΙ ἴδῃ τϑϑαϊηρ' 15. νου ΠΥ οὗ ποίϊοθ, ὡς 
ἐξεπλήσϑη. φεῦ. ΝΕ. ἰὼ δύστηνε σύ. ΤΙ ὑστιθ οιηθηαίϊομ οὗ {15 “Ἰοοιιδ 
υδωαίϊδοίηνιδ᾽ 15. ῬΘΥΠδΡ5 ἀὰθ ἴο ὕπ6 ᾿ηρϑηῖῖὺν οὗ Αγηαύῦ, ποὺ Πδ5 τϑϑιουθα 
ὙγΠδῦ ΡΡΘαΥ5 ἴο Ὀ6 π6 φαηπΐηθ τϑϑᾶϊηρ, ὡς ἐξεπλήσϑη φλέψ (οὗ νοι 
186 φεῦ οἵ ΤΙ16]. νου ἀρρθϑν [ο 6 ἃ οοϊπρίϊοθ). ΝΕ. ἰὼ δύστηνε 
σύ. πῃ οοπῆβιυτηδθίοι οὐ ὑπ ῖο ἢ γϑϑαϊηρ π6 δἀὐάποθθ {π6 οΟρ᾽ῃμΐοη οὐ {ΠπῸ 
Οὐθοκ τηθαϊο8] τΥ Ιου 5. ὑπῶῦ π]ΟΘΒ ὈΘοοΙη6 ᾿ηηθιηθα αὖ οθυύαϊη ἤχρα ἰηΐου- 
γ815 οὗ {11πη6, ΡῬγοαποίηρ' ἴθυθυ ἴῃ {Π6 ϑυϑίθῃι; ϑηα ὑπαῦ {π6 οὀδῖιθθ οὐ {Π15 
1 ΠδΙ δῦ] 0 565 ἰροτὴ ἔλθ υδῖη8 αὐοιέ {ΐ6 τἰἰοογ8 δϑοοηιίηῃ αἰδέοηθα εὐἱΐῃ 
Δμηιογ".. ΗΡρουον. 46 Μοῖρ. 1. 140. καὶ τὰ ἕλκεα .. . φλεγμαίνει μάλιστα 
ἐν ταύτῃσι τῇσιν ἡμέρησιν. (6 οὐὔά 445). ἔρχεται γὰρ τὸ ὑγρὸν ἐς 
ἁπάσας τὰς φλέβας, ὁκόταν ταράσσηται, καὶ πληροῖ, ἐπὴν ἔλϑηῃ ἐς 
τὸ ἕλκος (ἡ νοῦσος) ... ὁκόσοισι δὲ τῶν ἀνθρώπων πῦρ (ἴεν ε7) ἐμπέπτῃ, 
ἄλλο μηδὲν τοῦ ἀνθυώποῦ κακὸν ἔχοντος, ἀπὸ πιοτέρης ἐούσης τοῦ και- 
ροῦ [ΒΌΡΡΙΥ τῆς ἰκμάδος νι Αὐπαι) ἐμπίπτει. καὶ πληρεύμεναι αἷ 
φλέβες πόνον καὶ ϑέρμην τῷ ἕλκει παρέχουσι. ἰρια, ἣν δὲ πλησϑῶσιν 
ἰχμόάδος αἵ φλέβες, ἀπ᾽ ἐκείνης νοῦσος γίνεται. ἨἩ]ρροοῖ. 46 τη], ρ. 28, 
18. πυρετοί τε ἐπιγίνονται πλανῆται ὀξέες. 1014, 48, καὶ πυρετὸς ἐπιλή- 
ψεται πλανήτης (81. πλάνος). 6 ΥἱγΡ,. Ῥ. 218, 28. πλανήτας τοὺς πυρε- 
τοὺς καλέουσι. ΟἿ. 188. στάξει γὰρ αὖ μοι φοίνιον τόδ᾽ ἐκ βυϑοῦ |: κη- 
κῖον αἷμα. ῬΥΘΒΘΗΛΥ ο {Ππ|5 βϑιη6 ᾿πῆδιηθα Ὀ]οοα συιϑῃϊηρ' ἔΓΘΘΙῪ ἔγοτ {116 

50Υ6, δηα ἃ. σΚ,ΘΠΘΙ8Ι] ϑυγοαῦ Ὀγθϑκίηρ οαὐ, ῬὨΙΠοοίθίθθ ὈΘοο 65 τ] Θν θα δηά 
[4115 ΟΥ̓ το 5166ρ. Υ͂, 828. ἱδρώς γέ τοι νιν πᾶν καταστάξει δέμας, | μέ- 
λαινά τ᾿ ἄκρου τις παρέρρωγεν ποδὸς | αἵμορραγὴς φλέψ. ΤΠ5 νοΐ, 
Ῥοίοσθ βραγύϊηρ' ἔου ἢ ὉΠ6 τηουθ]α τηϑύθι, τητιδῦ μῶν Ῥθοοιηθ αἰδίοηοα; 50 
ὑπῶῦ Ὁπ6 γϑιηδυῖς οὗ ῬῃΠοοίοίθϑ 15 ααΐϊδο παῦαχα!, ἥκει γὰρ αὕτη ... ὡς ἐξε- 
πλήσϑη φλέψ. Τπδ βϑοομᾷ ἐῶ νγὰβ Δρρδυθῃθν αὐάορα [ο ΠῚ] πρὶ ὑπ πιθίγϑ, 
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ὡς ἐξεπλήσϑη. ΝΕ. ἰὼ ἰὼ δύστηνε σὺ, 760 
δύστηνε δῆτα διὰ βροτῶν πάντων φανείς. 
βούλει λάβωμαι [δῆτα] καὶ ϑίγω τί σου; 

ἴον φλὲψ πᾶ {Ἀ]16ὴ οὐ. Α58. ΠονγουΘΥ 1 σϑηηοῦ 568 ΤΥ ΦΥ͂ ὕο ΘΗΥ͂ ΡΓῸΡ- 
ΦΌ16 οογγθούϊοι, 1 ὑπῖηῖκκ ἰὉ ρυπᾶθηῦ ο γοίϑϊη {π6 γϑϑαϊηρ' οὐὁἨ [Π 6 1η85. 

100. ὡς ἐξεπλήσϑη γα ]ο. ὦ (ς ᾿ἰηϑουίθα ἃ π|. δηΐ.) 1.. ὥστ᾽ οὐ ἔςτ᾽ 
νον οοπΐ]. Εδίβις. ἔς τ΄ ἀθάϊκθ. ὡς ἐξεπλήσϑη φλὲψ (οἵ. 825.) Αὐῃμᾶι. Φα. 
ἕως ἐξεπλήσϑη (πλανωμένη). ον ὡς ἐξεπλήσϑη ποὺς (οΥ δὴ). ΟΥ ὡς 
ἐξέπλησϑεν φλέβες. ΟΥ φλέψ τ᾽ ἐξεπλήσϑη ποδός. 1 ἀουδύ ψπούμον ἃ 
ἀἴβθαθθ οδὴ Ὀ6 8818 {ππ5 Δρβοϊαίοὶν ἐχκπλησϑῆναι. ᾿ 

ἐξεπλήσϑη. ΝΕ. ἰὼ ἰὼ δύστηνε σὺ (ἰὼ δύστηνε σὺ ἰὼ ΒΒ.) {Π| τη885. 
ΑἸΙΆ, Τιπᾷ. ὙΥαπα. ϑόμη. ΒρῚς. (1π 10 γϑϑαϊηρ' {π6 ΠΙθίτ5. ἸΘῪ ΡΟΥΠΔΡ5. ὈΘ 
ΘΧοιιϑθα ἔγοια. {Π6 Θμδηρ οὔ ΡΘΥΒ0ῃ.) ἐξεπλήσϑη. φεῦ. ΝΕ. ἰὼ Τ᾿. Τάχα. Βν, 
ἐξεπλήσϑη. ΝΕ. φεῦ, ἰὼ δι. Ηδτῖ. 1 ἐὼ ἑὼ δύστηνε σὺ Ὅς οοττγοοί, 
Τῖπᾷ. Ἐπ πμκ5 τγθ 5Ππου]4 τϑϑᾶ τυ ΕΠ]ΠΙΉ516Υ ἐξέπλησ᾽ ἴον ἐξεπλήσϑη. 

101. δύστηνε δῆτα ... φανείς] ΤΠ 11η6 πΒΌΆΘΙΠΥ οομςππθα ἰο Νοο- 
ῬύοΙΘι5, ὈΘΙ Ομ ρΘ ΡΘΥΠαρ5 ἴο ὑπ ΟΠοσιι5 (πα 761, το Νοορΐ.), ἴοτ π6 ρδὺ- 
{1016 δῆτα (γε5 ἵἹπάθοα 5) 5θθῖηβ 0 ΠΏΡΙΥ 8. ομϑηρθ οὗ ρϑύβϑοῃ ΠιΪπάπου Ο, 
ἣν, Ῥ. 72 αβϑίρῃβ ὁ ἰο ῬΏΠ. ὅο ἘΠ. 842, Φεῦ. ΧΟ. Φεῦ δῆτα. ΖΒ, 
Ῥοιβ. 1072. ἰὼ δὴ ... ΧΟ. ἰὼ δῆτα, ναί. ναί. Ζ56". ϑερί. 876. μέλεοι 

ἩΜΙΧ. μέλεοι δῆϑ'᾽ οἷο. 886. τετυμμένοι. Ἧ ΜΙΧ. τετυμμένοι δῆϑ᾽᾽. 
981. πνεῦμ᾽ ἀπώλεσεν. ἭΜΙΧ. ἀπώλεσε δῆτα. Βαύ οὗ ΕἸ. 1068. φέλταϑ'᾽, 
ὥς μ᾽ ἀπώλεσας" | ἀπώλεσας δῆϑ'᾽, ὦ κασίγνητον κάρα. 1 ψου]ᾶ 5ἴορ 
{ππ5: ἰὼ, ἰὼ δύστηνε σὺ," δύστηνε ἜΞΞ διὰ π. π. φανείς. Οι. δύστηνε 
δὴ σύ. 

δύστηνε] ἰὼ δύστηνε ΑΙᾶ. ἑὼ ἐὼ δ. (1699) Ηδι]. 
δύστηνξ .. . φανείς] ΓῊΙΒ. τι88 τ δὲ ὍΠ6 νοοϑῦῖνθ, Π 618 γ78 5ῃο 14 δσχρθοῦ 

{πΠ6 ΠΤ ΣΕ το, ἰ5. ΟὈΒΘΙυ 8016. ΟΥἉ, ου 828. ΑἹ. 696. ὦ Πὰν Πὰν, ἀλέ- 

πλαγῆτε ... φάνηϑ'. Ζβοι, Ῥοιβ. 680, ὦ πολύχλαυτε φίλοισι ϑανών. 
ΤΏδοον. ΧΥ͂ΠΙ, 66. ὄλβιε κῶρε γένοιο. ΤΊΡΆ]] 1. 7. ὅ8. δία υϑηίας Ποαϊΐογηθ. 
Ῥγοροσγύ. 11. 156, 2. ϑοίμιε ἀείϊοῖϊϊς ῥαοία δϑαΐε ηιοῖβ. Μίγο. ἄδιι, 11. 888. Ομΐ- 
διι5 Πδοίον αὖ οΥἷδ ) δῳωϑροοίαία υϑηῖδ Ὁ 3.614]. δα ΤΥοϑδᾶ. 1229. Μαύ. 8. 512, 1. 
ΚιθβϑΙηρ δα ΤΉΘοοΥ. 1. 6. Βαυῤηδηῃ ΤΟΙΣ ΚΒ ὑπαὺ φανῆναι ΒΠῺΡῚῪ ΤΑΘΔΏ 5 
.6556 πιαηϊζεοίο᾽. ΟἿ, (Εἅ. Ο. 918. εἰ δ᾽ αὖ φανεὶς δύστηνος, ὡς ἐγὼ ᾽φα- 
νην. ΑἹ. 1020. δοῦλος ... φανείς, 189. ἢ ᾽φάνην ἐγὼ βραδύς. Τύ. 267. 
φανεὶς ... δοῦλος. Θ τηῖαν ΘΔ ἰ5. {Ππ6 π86 οὗ εὑρίσκομαι. 

διὰ πόνων πάντων] “Τλγοιρὴ αἷϊ (αἱ! δον 00} ἐγοιθϊο5". «Ομΐ ρ6᾽" οηι- 
γιἷδ ϑέπεγῖς γαῖα ἱπῤεϊϊα; θυαδίείϊ᾽. (6 υ.) ομπηριάθνίῃ ΘΟΙΆΡΑΙΤΘΒ Ἐπ ΟΣ: 
7099. τίνος ἐνδέομεν μὴ οὐ πανσυδίᾳ | χωρεῖν ὀλέϑρου διὰ παντός; 6. 
διὰ πόνων πολλῶν. Βα! 1 5ιβροοῦ {πᾶῦῷ {86 ὑγπ γϑδᾶϊηρ' 15 διὰ βροτῶν 
πάντων, “αὔουες αἰϊ πιογίαϊ5᾽. ΜΥΏΪΟΝ 1 ἢμπᾶ 15 ΡΓΟΡΟΒΘά 8,150 ὃγ ΒυνΡ685. 
Οε, ἩἨδτγοᾶ, 1. 2ὅ. ὑποκρητηρίδιον ... ϑέης ἄξιον διὰ πάντων τῶν ἐν Ζ1ελ- 
φοῖσι ἀναϑημάτων. Μαβργαᾶνο οοη]: διαφόρως πάντων φανεὶς, ,20}]. ῬΙδί. 
Ιοη. Ρ. 802 Β, ῬΊΗΙΟΡ. 8719 Ὁ. γακοῆρια: δύστηνε δητᾶ, διὰ πόνων πολ- 
λῶν φϑαρεὶς. 

102. βούλει λάβωμαι δῆτα ...:} Ἐπὰν, Ῥμοι, 784. βούλει τράπωμαι 
δῆϑ'᾽ ὁδοὺς ἄλλας τινάς; ἰϊα. βούλει παρύντος δῆτά σοι τούτου φράσω: 
Μαθ, 8. ὅ10, ὃ. Νδιοῖκ ὁοπη]: βούλει λάβωμαι καὶ ϑίγω; ΦΙ. μὴ τοῦτό 



ἱδδ τν ΣΟΦΟΚΆΑΒΟΥΣ 

ΦΙ. μὴ δῆτα τοῦτό γ᾽ ἀλλά μοι τὰ τόξ᾽ ἑλὼν 
 ] "» 3 3 ΄' -" 

τάδ᾽. ὥσπερ ἤἥτου μ᾽ ἀρτίως, ἕως ἀνῇ 
Ἁ -» -»"Ὕ" - ’ - Ν 

τὸ πῆμα τοῦτο τῆς νόσου τὸ νῦν παρὸν, 10ὕ 
σῶξ᾽ αὐτὰ καὶ φύλασσε. λαμβάνει γὰρ οὖν ΩΝ 
ὕπνος μ᾽, ὅταν περ τὸ κακὸν ἐξίῃ τόδε᾽ 

᾽ Ε7 - Γ ὡ 2 3 9. Ἁ 

κούκ ἔστι λῆξαι πρότερον ἀλλ᾽ ἐᾶν χρεὼν 

γε | ἀλλ᾽ ὥσπερ ἤτου μ᾽ ἀρτίως, τὰ τόξ᾽ ἑλὼν, [ ἕως ἀνῇ τὸ πῆμα τοῦτο 
τῆς νόσου, ] σῷξζ᾽ αὐτὰ καὶ φύλασσε. 

δῆτα δαᾶρα ἴῃ Τ,. ἃ τὰ. δῃηῦ. Τὴ οοοιύθηοθ οὗ δῆτα ἴῃ {πγθ6 ΘΟ 586- 
οαὔϊνα Ἰΐηθ5 15. ΨΘΥῪ ΒΒΡΙ Οἱ. Ῥρυπαρ5 χειρί. 

108. μὴ δῆτα τοῦτό γ᾽) ΒῸΡ. δράσῃς. “Νοίὲ ἐΠιὶς ἱπαάφοά». 
104. ἕως αν ἢ 50 Τὰ. 148, ἕως τις ... Ἀληϑῆ. ΑἹ. ὅδῦ. ἕως οὐ μάϑης. 

(Εα. Ὁ. 71. ἕως .. . λέξω. ὕδβιθ!γ ἂν 15 ΕΠ Ρῃ. 1000. ἕως ἂν ἡ μοι... 
(Εα, Ν. 884. ἕως δ᾽ ἂν “τ ἐκμάϑης. (ΕΔ. Ο. 114, ἕως ἂν ἐκμάϑω. 

ἀνῇ Α. Β. 1,..ὄ ΑΙ4. ἂν ἡ Κὶ. ΕΒ. Τ΄ Τασπα, βόμο1: ἐνδῷ. ΟἹ 689. Τ08. 
ἁνίκ᾽ ἐξανξίη ... ἄτα. Ἡδτγοᾷ. 1. 94. ἐπεέ τε δὲ οὐκ ἀνιέναι τὸ κακὸν, 
οἷο, Ἐπτ:, Οὐ, 227. ὅταν ἀνῇ νόσος | μανίας. Ἄἄνεσις οὐ ἐπάνεσις ἰ5. {16 
τιϑτι} γνγοσ ἴο ἀθηούα ὑπ6 γὑϑιηϊϑϑῖοι οὗ ἃ ἴδνϑχ. 

10. τὸ πῆμα τοῦτο τῆς νόσου] ὅο 663. ἡλίου τόδ᾽ φάος. 
τὸ πῆμα πῶς τῆς νόσου] Α7. 808. τὸ πῆμα τῆς ἄτης. ᾿ ΜΕ ΒοΉ. Δρ, 880. 

πειρασόμεσϑα πῆμ᾽ ἀποστρέψαι νόσου. τ. τὸ πνεῦμα ... τὸ νῦν πνέον. 
Οὐ 6389. 

1606. σῶιξζ᾽ Τι. 
σῶξ᾽ αὐτὰ] ΤΠῈ αὐτὰ 15 δἀᾷοα, Ῥδοδῖιβθ οὐ {16 ἰΠ ΓΘ ΡΘΗ ΠΡ᾽. γονᾶς, ἴῸΥ 

{Ππ6 58 1κ8 οὗ ΡΘΡΒΡΙΟΌΠΥ. Βα ίπιαιιε οἰΐοβ. Χϑη, ΑμδΡ. 11. 4. 1. ἐγὼ μὲν οὖν 
βασιλέα, ὧ πολλὰ οὕτως ἐστὶ τὰ σύμμαχα, εἴπερ προϑυμεῖται ἡμᾶς ἀπο- 
λέσαι, οὐκ οἶδα ὁ τι δεῖ αὐτὸν ὀμόσαι. 1. 8. 1. 

φύλαττε Ἧ Τάχα, 
λαμβάνει γὰρ οὖν... ΟἿ, 298. οἰκουμένη γὰρ οὖν στέγη. . (Βα. Ὁ. 980. 

οὐ γὰρ οὖν σιγήσομαι. 985, Απί. 489. 141. 1711. ὅ0}0]: ἅμα ΕΣ τῷ πάϑει 
τούτῳ ὕπνος μοι ἐπέρχεται, καὶ οὕτω παύομαι, τῆς νόσου. 

λαμβάνει ὦν ὕπνος] ΑἹ]. 6106, οὐδ᾽ ἀεὶ λαβὼν ἔχει (ὕπνος). 
161. ἐξίῃ Κ. 1,. Β. Τ. . Ταχη. Πιπηᾶ, Βουρῆς, βόμη, Νϑποῖς, ϑογέ, ἐξήῃ Δ. 

Ηφ]. Α14. ἐξέκη Ἐ, ἐξήκῃ Β. Βε. δε, Βαϊ, Υαπᾶ. Ἠανί. ἐξανῇ (“ιυλεπ 
{Π6 αΐϑοαβδο γοίθαβος πι67) δου]. βομηοβἰᾶ., 0011. 759 ἢ. ἕστήκῃ (“λὰξ δοηιθ ἰο ἃ 
οἰαηεῖ, ΟΥ οΥγἶδί5 ) Βαγρ, ϑογβον δχρ]αῖπθ ἐξίῃ “φμαπᾶο δοῦριι5 θωϊξ", 60]]. 
188. προσέρχεται. 1748. διέρχεται. 808. ἀπέρχεται. Ττδηβαίθ: Ἐξ ἢ 
“λας οοηὶθ ἐο ἔμπα {μὶ1 (0 ἐξδ Ἀρ η ο ἃ οἴΐηιαα;), μαδ στιπὶ 15 (μεῖϊ οοιγϑ6". Α5 
ὃ χρόνος ἐξήκει (“ἴ6 Ἀιαν οοριθ), οἰο, Ῥϑυμαρ5 πόννθνου ἐξίῃ τὰν 6 υἱρ]ῦ, 
ἴῃ {Π6 5686 οὗ “ἴ5 φοΐϊπῃ αὐυαψ, 5 ἰαϊίηρ 15. ἀδραγίμγο᾽. ΑΔ τηϑ]ϑᾶγ, θη 
Ιοαγίπρ ἃ ραύϊθηῦ, 18 5814 ἴῃ ΘΎΘοΙς πιθᾶϊοαὶ τυγῖΐουα ἐξέρχεσθαι. ἩΠΡΡοοΥ. 
ἅ6 τηοῦρ. 1. Ρ. 167, 11. ἡ δὲ νοῦσος, ὅταν μὲν νέον λάβῃ, χρόνῳ ἐξέρχε- 
ται. Ῥ. 148, 8. ἐκ μὲν τοῦ ἄλλου σώματος ἡ νοῦσος ἐξεληλύϑεε. ὅ'.66 
ἘῸ65. (ἄοοι. Ηϊρροοῦ. Ρ. 217. Πθηοθ {Π6 ργορυϊοῦυ οὗ ὕπο ἄθν1]5 ἰὴ Βουιρύιγο 
Ῥοΐηρ 5814 “20 σὸ οιξ᾽ (ἐξέρχεσθαι) ἴτομηι {πο886 ΠΟ ὑγθ 6 Ροββθϑβοᾶ 

Ὑνατἢ πο, ΟἿ, 808. ταχεῖ ἀπέρχεται. 
108. κοὐκ] οὐκ Ηδι]. 
λῆξαι] ὅς. τὸ κακόν. ΟΥ ΡΟΥΠαρ5 ἐμέ 56801: τῆς ὀδύνης παύσα- 
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ἕκηλον εὕδειν. ἣν δὲ τῷδε τῷ χρόνῳ 
μόλωσ᾽ ἐκεῖνοι, πρὸς ϑεῶν ἐφίεμαι 710 
ἑκόντα μηδ᾽ ἄκοντα μηδέ τῷ τέχνῃ 
κείνοις μεϑεῖναι ταῦτα, μὴ σαυτόν ὃ᾽ ἅμα 
κἄμ᾽, ὄντα σαυτοῦ πρόστροπον, κτείνας γένῃ. 

σϑαι πρότερον, πρὶν κοινηϑῆναι. Τὸ 18. γγ611 Κποννα ὑπαῦ ὑπὸ οὐ 0168] {πυπ 
οὗ δῃ δοιῦθ αἰύϑοῖι οὗ 111π655 15 οἴδϑθη τηϑυϊτοα ὈΥ ἃ ϑοππηᾶ τϑγθϑῃῖηρ' 51600. 

109, ἕκηλον ἌΠΕΒ. Κα ΤΥ ΑἸ]: εὔκηλον Ἕ, Ἐπὶ 
εὕδειν μ᾽ ἘΠ Οτ ἕκηλον εὕδειν μ᾽, οὐ εὕδειν μ᾽ ἕκηλον, οὐ χρή μὲ 

(ον χρεών μ᾽ ν ἕκηλον εὕδειν. ΤΊ δια! οι οΥ ὑπ ῬΥΟΠΟΙΏ 5660115 ΓΘ ΙγΘα, 
ΟΕ, 826. ἀλλ᾽ ἐάσωμεν, φίλοι, ] ἕκηλον αὐτόν. 

ἤν] εἰ ΟΥ. 

τῷδε τῷ χρόνῳ] τῷ χρόνῳ τάχα Υ͂. ὕοη. Τατῃ. ππᾶγρ΄. ΒΌΤΡ. 

710. ἐκεῖνοι] “Τῆδν ", ΤῊ δηθηιῖθϑ, {Π|γ5865 δπᾶ ΠὈϊοιηθάο (592). 
111. ἑκόντα μήτ᾽ ἄκοντα] “Νοϊξλον" εοἱ ἰληιφίν,, πον μηνυϊηρσίψ". Μήτε 

ἰ5. ἴο 6 βαρρ!ίθα ἴῃ 6Ππ6 ΤὈγιηθὺ οἶδϑθ. Βαῦ 1 ψουῦ]ᾶ γϑύπου τοϑᾶ ἑκόντα 
μηδ᾽ ...γ δα ΒΌΡΡΙΥ μὴ, ἰπδίθεα οὗ μήτε. ΟἿ, ΖῦΒοιι, Αρ. ὅ82. Πάρις γὰρ οὔτε 
(οὐδὲ). συντελὴς πόλις | ἐξεύχεται .. . Οο. 292. δέχεσϑαι δ᾽ οὔτε (οὐδὲ Ὁ) 
συλλύειν τινα. ἘΠπ1:. ΤΊο. 477. οὺς Τρφὰς οὐδ᾽ Ἑλληνὶς .. . γυνὴ τεκοῦσα 

κομπάσειεν ἂν ποτε. Αὐϊδί. Αν. 094, γῆ δ᾽ οὐδ᾽ ἀὴρ οὐδ᾽ οὐρανὸς ην. 
Ῥιπᾷ. Ρ. ΠΙ]. ὅ8. κλέπτει, δέ νιν οὐ ϑεὸς σὺ βροτὸς ἔργοις οὔτε (οὐδὲ 3) βου- 
λαῖς. ΥἹΙ. 417. ἄδικον οὔϑ' (οὐδ᾽ “) ὑπέροπλον δρέπων ἤἥβαν. Χ. 29. ναυσὶ 
δ᾽ οὔτε (οὐδὲ Ὁ) πεζὸς ἰὼν ἂν εὕροις οἷο. Ἡδγοῦ, 1. 215. “σιδήρῳ δὲ οὐδ᾽ 
ἀργύρῳ χρέονται οὐδέν, 11]. ὅ2. ἐπωνυμίην δὲ οὐδ᾽ οὔνομα ἐποιεῦντο 
ΘρῦΥ  τῶ8: ἡμίονον δὲ οὐδὲ ὄνοι ἀνέχονται τὴν ἀρχήν. Υ͂. 92. ἐκ δέ οἵ 
ταύτης τῆς γυναικὸς οὐδ᾽ ἐξ ἄλλης παῖδες ἐγίνοντο. ὙΠΟ. Υ. 41. τέχνῃ 
μηδὲ μηχανῇ μηδεμιᾷ. ὙΠ]. 99. καὶ αἴ Φοίνισσαι νῆες οὐδὲ ὁ Τισσα- 
φέρνης ἥπον. 566 115 Ρ. 152. παραδοῦναι οὔτε (οὐδὲ ") λαβεῖν ἠϑέλησαν. 
Ρ. 141. ἐκεὶ μὲν γὰρ ἔστι νόϑῳ μηδὲ νόϑῃ εἶναι ἀγχιστείαν. ΟἘΥΌμαρ,. ΘΓ, 
οάσιῃ. 236, πρῆξαι μήτ᾽ (μηδ᾽ 9) εἰπεῖν ὅ τι τοι μὴ βέλτερόν ἐστιν. ΟΕ, οἱ 
Αν. 6094, ϑομοῖ, δὰ Βοβ. ἘΠ|105.,Ρ. 71:1. ἘΠΊ]. δά (Πα. Τ᾿. 817, ΟἿ 4150 
(Β4. ΚΝ. 1280. κακὰ | ἕκόντα κοὐκ ἄκοντα. 

μήτ᾽] μὴ δ᾽ Ἐπ5: Ρ. 1694, 1. 
μήτ᾽ {πὸ τη55. νὰ]ρ. μηδ᾽ ΠΙμ4. ΕΙΡΉΠγ, 1 ἀοαθὲ πού. ᾧα, μὴ ἱκόντα 

μηδ᾽ ἄκοντα. 
μηδέ Δ. Β. Βι. Βεποᾷ. ὈΙπᾷ. ΒοΥρς, Νϑαοῖς. εἴς, μὴ δέ ΑΙ4. μήτε 

Ἐς Κ. ΝΗ. Τ. Ηδανῦ. μὴ (μή ὁοτ:.) τέτωι Τ,. 
τῳ τέχνῃ] Τῳ ἴ5 δοιμιθοῃ [0 811 β'8ηᾶθγ5.. 

7112. κείνοις] ᾿κείνοις Ἐ᾿ 
ταῦτα οτη. Κι. 1,. Κ᾿. 

, 118. σαυτοῦ πρόστροπον] Οἷ. (Ε4. Ο. 084. ἱκέτης δαιμόνων. ΔΑ]. 104. 
τὸν σὸν ἐνστατην. ᾿ 

πρόστροπον) “Α' Ξερρίϊαπι" (110. ο6. ὑγὸ ὑπηβ ΟΥ̓ ͵Βοίαϊκοβ ΒἰπαβοΙ ἕο 
ΔΏΥ ΟΠ6), ἃ πα 50 ἰηνῖ018}}16. 1. 4. προστρόπαιον. (Εά. Καὶ. 41. ΟΕ οπ ΑἹ. 
1118, ὅ6101: ἱκέτην. Ἠοιη. Οἄ. ε΄, 460. ἀλλ᾽ ἐλέαιρξ, ἀναξ' ἵκέτης δέ 
τοι ευχοόμαι ξέναι. 

κτείνας γένῃ} “Τ λοι, δϑοοηιθ ἐπ πυμγαίογον ο᾽. ΟἿ, Δ]. 688. μὴ προδοὺς 
ἡμᾶς γένῃ. (Ε4. Κ᾿. 967. ΜΑΙ. 8. ὅ60. 
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ΝΕ. ϑάρσει προνοίας γ᾽ εἵνεκ᾽ οὐ δοϑήσεται 

ΦΙ. 

14, προνοίας Δ. Κι Τι, Τ' ΑἸΆ.- Ταχη. Ὀιη 4. ΒόΠη. ΒοΡΡῚς. προνοίας γ᾽ 
Β. Βυ. θυ. Υαπά. Ηδτί. ΤΙ ΊΗΙν. ΟΝ 55: ἀλλ᾽ ἐξίκοιτο τοῦδέ γ᾽ : 
εἵνεκ᾽ ἐν τάχει. δὅ19. τοῦδέ γ᾽ εἵνεκα ] κήρυσσέ μ᾽ εἰς ἅπαντας. ΔΑυϊδί. 

ΣΟΦΟΚΖΕΟΥΣ 

ἰδοὺ δέχου, παῖ᾽ τὸν φϑόνον δὲ πρόσκυσον, 
ῇ ΄ Γ 3 2 Χ 3. 

μὴ σοι γενεσϑαι πολυπον αὐτὰ μηδ πῶς 
»" 3 -, Ἶ ῳ 

ἐμοί τε καὶ τῷ πρόσϑ' ἐμοῦ "κεκτημένῳ. 

’ ῬἝ Χ ΄ ᾿ ͵ - ψ 

πλὴν σοί τε κἀμοί ξὺν τύχῃ δὲ προσφέρε. 710 , 
8 

ἘΠ6]. 861. ἕνεκά γε στεναγμάτων | οἶδεν ... ᾿ 

οὔνεκ᾽ ἴΠπ6 τη88. δηᾷ γπ]ρ. Ποδᾶ εἴνεκ᾽. Δμπᾶ 58ὸ Νϑποῖς. ὃ Ἷ 
οὐ δοϑήσεται ...] Φα. οὐχ ἀφϑήσεται, οΥ οὐ ϑιγήσεται (667.), “ἐλον «;} 

δἤαῖϊ ποί ὃ6 ἐομολμεά". αὶ οἵ, 668. ᾿ ᾿ 
πτῦ. πλὴν σοί τε κἀμοί] “Βαοερέ ἴο γον (ὑψ πιθ) ἀπά 10 γιὸ (ὃψ οι)". 

ΟΕ, 668. α. πλὴν σοί γε᾽ καί μοι (ΟΥ καὶ νῦν) ξὺν τύχῃ σφξ πρόσφερε. 
ΟΥ πλὴν σοί γε᾽ σὺν τύχῃ δέ μοι (οὐ σὺν ἀγαϑῇ τύχῃ) σφε πρύσφερε. 

ξὺν τύχῃ] “γι φοοα οπιοη". 1. ᾳ. ἀγαϑῇ τύχῃ. 1,40. “ φιοά δέπθ 
υογίαξ". 

τύχῃ τινί. 
{τὸ. τὸν φϑόνον δὲ πρύσκυσον] β6Π01: ἱλάσκου τὸν φϑόνον, ὥστε 

Οὗ, οπ (, ΚΒ. 80. Ζβοι. Ο1ο. 188. ἐλϑεῖν δ᾽ Ὀρέστην δεῦρο σν 

9 Π " »" ς .᾿ 

αὐτὰ μὴ γενέσδϑαι σον πολύστονα, πικρὰ καὶ αἴτια κακῶν. “Ῥγοριαΐξο 

Ἐπυν". 
οὗ ἃ τηουΐϑ] Ῥοββθθϑίηρ ὑΠῚΠΡΒ 50 ψΑ].8016: ἴον, 885 Ἡοθυοάδούμιβ β8υ85 11. 82, 
φϑονερὸν τὸ ϑεῖον. “ΤΠ ΡΟΒΒΘΒΒΟΥ ΟὗἨ ΔΙΥΟΥΒ, ΥΒΠΊΔΥ5 ΒΌΥΡΘΒ, ὙγΠΙΟΝ 

ΤΙ οΥ̓ΟΥ ἴο ἀδθργθοδίθ {Π6 ἡϊ ναι οὗ {π6 ροᾶάβ, ψῆο τηϊσῦ θ6 7168] οὺβ 

ΠΘΥΘΥ Πι556 64 ὉΠΘῚΤ δ1Π|, νγῶ8 ὃ Ῥίθοθ οἵ βίῃριαν σοοα ἔογίαηθ, δηα {Ππ6γ6- 
ἔογθ 8δη οὈ]ϑθοὺ οἵ 16] οῦθυ ὕο {Ππ6 σοῦβ.᾽» οῃηρία: “αγοαῦ ῬΥΟΒΡΟΥΙΥ 6χ- 
οἶΐθϑ πΠ6 ϑῆνυ οἵ {πΠ6 ροάβ; δϑοοογαϊηρ' ἴο π6 βασίηρ οὐ ἨἩδγυοάοίαβ, 1 ἢ 
γγῶβ 4150 οαγγθηῦ ἴῃ ΗΟΙΠΘΥ ΝΒ ὑπηθ, πᾶν τὸ ϑεῖον φϑονερόν. Τὸ ἀϊνῖπο 
Ῥον πεᾶ Ῥγοιρηῦ ρυθϑῦ οϑ] {165 ἴο 105 ΡΟΒΒΘΘΒΟΡΕ: ΗΘ ΙΆΪ.165 Παντηρ ρα 55θα 
15 π|6ὸ 1 ἸαθουΒ δηα οομῆϊοίβ (1419.), δηα Ῥ]μη]οοίθίος. πανΐηρ Πρ ΘΥθαᾶ 
ἔου Ὑϑδὺβ ἃ ῬΥΙΒΟΠΘΥ͂ Οἡ ὕπ6 5] ηα οὗ Τμϑηποβ. ῬὨ]]οούθίθβ που θέον οχ- 
πογΐβ Νϑορίοϊθπιαβ ἴο ρῥγορι 6 φϑόνος, ὑπῶῦ {πὸ ροββϑββίοι οὐ {π6 Ῥονν, Γ΄ 
ὙΥ ΠΟ. ΒΘ Εἰ Ππουΐο ὕο αν Ῥγοαρῦ ΟἿ ἃ ΟἾΥ56, ΤΠΔΥῪ ῬΥΟνΘ ἰο Πἰπὶ 8 
ὈΙοβϑίηρ. ΟΥ ΕἸ. 1406. οι. Αρ. 908. φϑόνος δ᾽ ἀπέστω». ΟἿ, οἡ Ἐ]. ἷ 
1466. εἰ δ᾽ ἔπεστι νέμεσις, οὐ λέγω. Ἑπγ. ΑἸο. 1164, ἔχεις (τὴν γυναῖκα)" 
φϑόνος δὲ μὴ γένοιτό τις ϑεῶν. ΟΥ. 914. φϑόνος νιν εἷλε ϑεόϑ'εν. ΤΡΙ.. 
Α. 1097. μή τις ϑεῶν φϑόνος ἔλϑη. ἘΠ͵Η65. 842. ᾿ἡδράστεια οὐν εἴργοι στο- 
μάτων φϑόνον. 50. Δρ'. 876. τοιοῖσδέ τοί γυν ἀξιῶ προσφϑέγμασιν' 
| φϑόνος δ᾽ ἀπέστω. Ῥιμπᾶᾷ. 156, ὙΙΙ, δ. ὁ δ᾽ ἀϑανάτων μὴ ϑρασσέτω 
φϑόνος. Ἡοτγοᾶ. 1Π|. 40. ΥἼΙ. 46. ΒΙοπι, 6]. Ῥουβ. 861. 

πρόσκυσον) Οἵ, οα 67. «Ζβοη. Ῥγοιη, 9806. οἵ προσκυνοῦντες τὴν 
᾿δράστειαν σοφοί. ῬΙαί. Βδρ. Ν. 461 Α. προσκυνῶ δὲ ᾿ἀδραστειαν ... ἔ 
ΤΏ ϑιη. Ρ. 182. ᾿δράστειαν μὲν ἄνϑρωπος ὧν ἔγωγε προσκυνῶ. 

Ἴ μή σοι ΑἸΑ, Ταχη. να]ρ. Βουρς. μὴ σοὶ Τ. ᾽ 
μηδ᾽ ὅπως] 56. ἐγένετο, “πους ἴέα ευθηΐαηί μέ οἰο.᾽ 6α!]. Τὰ: ὁμοίως ΒΡΙ. Ὶ 

ἐι Τὰ. ἃπῦ. Θὰ. μή σοι γενέσϑαι πολύπον᾽ αὖϑ' οὕτως, ὅπως ... (οὕτως ταΙρ 
ΘΕΒΙγ πᾶνα 5]ρύ ουΐ, ἔγοτῃ 105 ΥΘΒΘΙΠΙΌμο6 ἐο ὅπως.) Οὐ Ἢ σοι γενέσϑαι 
ποτὲ πολύπονα ἐρῦϑ᾽ , ὅπος ... 

118. τῷ πρόσϑ'᾽ ἐμοῦ κεκτημένῳ) ἨΗδθΙΟΙΪΘ5, ὙγΠ056 ἸΦθΟυ 5. ἃπᾶ βαθου- 
1ΠΡ5. ΦΥΘ ΠΟΦΟΙΙΟΊΙΒ, 
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ΝΕ. ὦ ϑεοὶ, γένοιτο ταῦτα νῶν, γένοιτο δὲ 
»"ὝὟ ΡΙ ᾽ὔ, 3 Ἁ Ω’ Ἁ 

πλοῦς οὐριὸς τὲ κεύσταλῆς ποι ποτὲ 780 

ϑεὸς δικαιοῖ χὠ στόλος πορσύνεται. 
᾿ 5 ἘΣ 3 - 

ΦΙ. ἀλλὰ δέδοικ᾽, ὦ παῖ, μή μ᾽ ἀτελὴς εὐχή 

719. ὦ ϑιεοὶ ...] ΝΙορίοϊθπηιβ μοι ρτορί ίαίεθβ, 885 Ῥμη]οοίοίθθ πᾶ ἀϊ- 
γἡϑοίοα πὰ ἴο 4ο, {π6 11]- 1} οὗ {πὸ σοῦϑ, ὑπαῦ {πΠ6 ροβϑϑϑϑίοῃ οἵ {1π6 
ὙΘΑΡΟΙΒ. ΤΠΔῪ ποῦ Ὀ6 ΡΤΘ)  αΙΟΙΑ] ἴο ΠΙΤη. 

γένοιτο ταῦτα νῷν] Οι. γένοιτο ταῦτα μοι (οΥ μὲν, οὐ δὴ). Βα, ἃ8 

“ΒΟ ΘΙ. οΡβούνθθ, “ ΝΘορίοΙθλτ5. 15. 1 η]κΙηρ' ΟΥ̓ Π6 ΟΥ̓́Δ616, ὑπ 10}} ἑογϑίο]α 
ὑμπαὺ ΤΥΟΥ 58ου]α 6 ὕδίζθῃ ὈῚ ὑμῖν πη1664. οἸοΥΥΒ : μερίς πΠ6 ᾿παϑἤηϊθ 
γένοιτο ταῦτα, διὰ νῶν ᾿ἰπδίοδα οὗ ἐμοί." Απά Βυτρθθ: “ΤῊΘ ΒΡΘΘΟΙ 15 
ἀοβισηΘα]γ διηρίριιουβ. Νϑορίο]θγητι5 18. ὑπ] η]κῖηρ' οὗὁὨ 581Π1πρ' ῬθΟΙς ἰο ΤΎΟΥ; 
ῬμΙΠοοίθίθο οὗ γϑύπυηϊηρ' ΠΟΙΏ6.᾽ - 

γένοιτο δὲ ... πορσύνεται) Οἐ. 528 ἢ. 
180. τε οτι. Ν᾿. 
καὶ εὐσταλὴς Α. Ἐ', 1. Μ. Β. Τ. Ἠδ]. ΑἸα. Ταχῃ, κ' εὐσταλὴς Β. Κ. 

κεὐσταλὴς ΒΥ. οἷο. “απᾶ θαρθαϊιίοιι8᾽. ΖΈβοι. Ῥευβ. 781, εὐσταλῆ (6γ6 “τοῖ1- 
ὀφιΐρροα"} καὶ λεκτὸν ἀροῦμεν στόλον. ““ ΝΘΟΡίΟΙ]ΟΙΩτΙ5 ΘΧΡΥΘΒΒ6Β ΒΙτη561} 
νΥ Πἢ ᾿πθθη οι] δι ἱρυν, 50. ὑπὰῦ ιῖ8. ὑγου85 ἃγθ ππαθυβίοοα ἴῃ ἀΙἤθυθηΐ 
56,565 ὈΥ ῬῃΠοοίοίοβ δμα ὈΥ {Π6 ϑιάϊθηοθ, ὙΠῸ 818 δὐγᾶτο οὗ [ῃ6 αΘ510 5 
οἵ Νβορίοϊίθιηπιβ. ΟἿ, 828.᾽ δολη. 

781. χὠ στόλος πορσύνεται] “Απαὰ (ιυλῖϊλ6}) 91) οωροαϊίϊοη 186 ργοραγοα 

᾿ (18 ἀεδῖφποά ἐο 5αϊϊ)}". Ἠθβγομῖαβ. ΘΧρ  δἴῃϑ πορσύνεται ὈΥ ὁδεύεται. 
᾿: 182. ἀλλὰ (ἀλλα 5. 1.. ἀλλ᾽ οὐ Β.) δέδοικ᾽, ὦ παῖ, μή μ᾽ ἀτελὴς 
ἰ: εὐχὴ {Π6 ΤΏ58. ΑἸΙὰ. Ὀῖπᾷ, βομη. Βουρῖς, ἀλλὰ δέδοικ᾽, ὦ παῖ, μή υ᾽ ἀφέλῃ ᾿ξ 
Ε τύχη (β6, τὸν πλοῦν) ὁοη]. Ηουνν. ΑΠΔ]. ΤΥΔΡ. Ρ. 202. ἀλλ᾽ οὖν δέδοικα 
5 ; μή μ᾽ (μή σ᾽ γ. 1. ἰὴ Τι) ἀτελὴς εὐχὴ, τέκνον ΤΥῖο]. ἀλλ᾽ οὖν δέδοικα 
μ μὴ μάτην εὔχῃ, τέκνον Οδιπον, ... μὴ ἀτελὴς Τουῦρ. Ἐπη. 111. 147. (νιο 
: ΘΟΙΏΡΘΙ 65. ὕπ6 βϑ:η8 οδ515 ἴῃ Αὐἱδύ, ΤΠ θη, 488, Ἐπ. Ῥγοιι, ΕὟ. 3. ὁ μὴ 
Ἂ ἀντιτείνων τοῖς λόγοις σοφώτερος. ΗΙρρ. 997. φίλοις τε χρῆσϑανι μὴ 
ἥ ἀδικεῖν πειρωμένοις. οί9.) Βιυ. ... μὴ ᾽τελῆ εὔχει τύδευ σε, ἀν μὴ 
ΗΝ ᾽τελέστ᾽ (ἀτέλεστα) εὔχη; τέκνον Μυβργ. ἀλλ᾽ οὐ τί σοι», παῖ, μὴ ᾽τελὴς 
ἘεῚ. εὐχὴ πέλῃ Ἠδγτη. δέδοικα δ᾽, ὦ παῖ, μὴ ἀτελὴς εὐχὴ τύχῃ γγυμά. Ηατί. 
Ἂ ὦ παὶ, δέδοικα μὴ ἀτελὴς ὁ πλοῦς τύχῃ; οΥ ... μὴ ἀτελὴς εὐχὴ τύχῃ 
τὰς (μένῃ, πέλῃ) 6οη]. βομη, ἀλλὰ οὖν δέδοικ᾽, ὦ παῖ, μὲ μὴ ἀτελὴ λέγῃς 
ξ- : Βογί, Τιπᾶου ὉΒ1η 5. μ᾽ βίαπαβ πϑύβ ἔου μοι (οἷ. οῃ ΑἹ. 191.). Ὑγαμᾶον (Α8- 
πι-. ὙΘ6Υ5. Ρ. 94 1.) τηδιηὐοϊηβ ὑπῶὺ δὴ Ἰϑηθ]ο ὑὐϊτηθίθυ 15. ὑθααγοα Πογθ. Τἢθ 

ΟἸΑΙΒΒΊΟΙ. οὗ {Π6 γϑὺὉ βαρ δίδηθνο 1ῃ 6 ΘΟΙΏΠΠΟΗ ΤΟ ΔΩ ηΡ᾽ ἸΩΔΥ ῬΘΥΠΔΡ5 θ8 
ἀοίοπαρα Ὀγ Δηΐῦ. 278, ἀναξ, ἐμοί τοι μή τι (᾽στι) καὶ ϑεήλατον ] τοὔργον 

ἐν : τόδ᾽ ἡ ξύννοια βουλεύει πάλαι. ΟΠ ουο 566 ποΐρ.) κα. ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, 
δέδοικα μὴ ἀτελῆ ταδ᾽ ῇ. Ου ... μὴ ἀτελὴς πέλῃ (ὁ πλοῦς). Οὐ ἀλλ᾽ 
ἐκδέδοικα μὴ ἀτελῆ τάδ᾽ ῇ; τέκνον. ον οὐ μὴ ἀτελῆ ᾿πεύχῃ, τέκνον. 
ον, ὦ παῖ, δέδοικα μὴ ἀτελῆ ᾿πεύχῃ τάδε. ὋΣ τάδ᾽, ὦ τέκνον, δέδοικα 
μὴ ἀτελῆ πέλῃ. ΟΥ εὐχὴν, τέκνον, δέδοικα μὴ ἀξθλὴς κυρῇ (οΥ πέλῃ). 
οΥ ὦ παῖ, δέδοικα μὴ ἀτελὴς εὐχὴ πέλῃ (ον κυρῇ). ΟΥ δέδοικα ταῦτα 
μὴ μάτην εὔχῃ, τέχνον. (ἀτελῆ Ῥοΐπρ' ρϑυμαρβ 8 81055.) Οὐ εὐχὴ δέδοικα 
ψὴ ἀτελὴς ἢδ᾽ ἢ; τέκνον. (Οἔ, Ἐ], 948.) οΥ δῦχος δέδοικα μὴ ἀτελὲς 
τοδ᾽ ἡ, τέκνον. Οὐ εὐχὴν δέδοικα μὴ ἀτελὴς ἥκῃ (ν. δα (μά. Ο. 1266. » 
τέκνον. Οἵ λέαν, τέκνον, δέδοικα μὴ ἀτελῆ τάδ᾽ ἡ. (ΕἸ. 1272. λέαν ὃ ἐ- 



ΨΥ. ΝΎ ΤΥ 

1το ΣΟΦΟΚΑΒΟΥΣ 

στάζει γὰρ αὖ μοι φοίνιον τόδ᾽ ἐκ βυϑοῦ 
κηκῖον αἷμα, καί τι προσδοκῶ νξον. 
παπαῖ φεῦ. "δῦ 

᾿Ξ 43 5 ᾿ ΕΣ 9... Ὁ ΄ ,ὔ 

παπαῖ μαλ΄. ὦ πους. οἷα μ΄ ἔργαδσει κακα. 

προσέρπει. 
προσέρχεται τόδ᾽ ἐγγύς. οἴμοι μοι τάλας. 
ἔχετε τὸ πρᾶγμα᾽ μὴ φύγητε μηδαμῆ. 

δοικαὰ ...) Οὐ λέαν δέδοικα μὴ ἀτελῆ τάδ᾽ ἦ, τέκνον. Τὰ {π6 ΘΟΙΠΉΠΟΝ 
τϑϑάϊπρ μή μ᾽ ἀτελὴς 15. ΟἸΘΑΙΥ πούπΐηρ' Ρθαῦ «- ὁΘοπἔπδίου οὗ {π6 ὕνγο γϑϑᾶ- 
ἴῃηρβ μὴ ατελὴς πᾶ μ᾽ ἀτελὴς (ἰ. 6. μάτελής). Ὑπὸ δα]θοίίνο ἀτελὴς οὐ- 
ΟἸΥΒ. 8180 842. ἘΠ. 1012. ῬῪ, 248, 5'Που]α {πὸ Ἰ1η6 6 8. ἀοσῃιηηῖεο, ΟΥ̓́Θ 
ἰδ]. χπηθίου "Ὁ 1 ΤΙΠαοΥΕ δηα οὔποθ 1 ὑπ|π|ς, {Ππ6 Ἰοῦίθυ. ῬΘΥΠδΡ5 
ὑπογοίου ἀλλὰ (ἀλλα 1,.) 15 5] ΠΠΡῚΥ ἃ ἸΆΔΤΡΊ ΠΑ] πρὸς τηστοαύηρ' ἃ ΟΠ Πρ 
οὗ Ρθύβ0ῃ (ἄλλ... Οἵ, Ἐπ:. Τρ. Τ΄. 628, μάταιον εὐχὴν ον ηὔξω. 

188. αὐ πρὶ ΒΓ ΡΒ σα ποαυΐ ὀϑπιδ8. οογγϑούβ οἴμοι. 
φόινιον Ἀ. Τ΄. Α14. Τατη. φόνιον Β. Εἰ. Κι. 1,. ΒΕ. 
τόδ᾽] “866 λεγο". Οἵ, 822. 
ἐκ βυϑοῦ] “Εγοηι ἐμ ϑοίίοηι" οἵ {Π| 5ουθ. 
184. κηκῖον ΔΑ. Β. (4α.}) ΑἸΑ. κηκίον Κι. Ὑ' Κ6Π01: ἀναρρέον, ἀναδι- 

δόμενον. ἨΘΒΥΟΙ: Κηκέίει. πηδᾷ, πιδύει. Οὐ, 691. αἱμὰς κηκιομένα ἐλ- 
κέων. Ἐΐοπι. 1]. η΄. 202. μέλαν δ᾽ ἀνξκήκιεν αἷμα. ν΄. 108. πολὺς δ᾽ ἀνα- 
κηκίει ἴδρώς. ψ΄. 5017. πολὺς δ᾽ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς | ἵππων ἔκ τε λόφων 
καὶ ἀπὸ στέρνοιο. Οἄ. ε΄. 405. ϑάλασσα δὲ κήκιε πολλὴ ἂν στόμα τε 
δῖναάς 9. 

τι... νέον] “ϑόηιδ μηραρεοίοα {1|ῦ. Οἷ, 1229. Απί. 242, 
προσδοκῶ] προσδοκεῖ 1,. (ΡΥ. ὦ ἃ τὴ, ρ1.) ΙΝ. 
8ὅ. 1806. παπαῖ Α. Β. Κ. 1,.. παπαὶ Τ. 
8. παπαῖ φεῦ] ΟΕ, Ἐπι. ΔΙο, 229. παπαῖ φεῦ, παπαῖ φεῦ" ἰὼ, ἐώ. 

Αὐῖδῦ. ὕβρ. 809. ἀπαπαῖ φεῦ, ἀπαπαὶ φεῦ. 
186. παπαὶ μαλ᾽] “Αἰἀς ἀραῖη!" ΖΒοῖι. Οιο. 810. ἔα ἔα μάλα. 
ὦ ποῦς Α. Κ.' 1, Τ. αὖϑις Β. (ἔγοτα 792). Αμθον μαλ᾽, ἰπϑίθδα οὗ ἃ 

ΘΟΙΏΤη8ν, 1 τηϑυὶς 8, {111 βίορ. Οἷ,. 1188. ὦ ποὺς ποὺς, βίο. φι. παπαὲ μαλ᾽ 
αὖϑις. οἷα ... (: 41ἀ5 οἰ πῖον 1» ΟἿ, 198. παπαῖ μάλ᾽ αὖϑις). Τὴ βοῃγ- 
1π5. 150 ΒΝ οοὐούε Δ ἀάγοϑθθ5 Πἷ5 ἴοοῦ: ὦ ποὺς, ἀφήσω [ἀμήσω]} σε; ΟΕ, 
1188,᾽ (ϑελλ.) ; 

181. προσέρπει οὐ. τόδ᾽ ἐγγύς] Οὐ, ΤῊ, 1010. ηδ᾽ αὖ ᾽φέρπει. 
188, τόδ᾽] 566 λεγε!" 86. τὸ κακὸν, τὸ νόσημα. ΟἿ, 168. 822. Τὰ. 1011. 

ἡπταί μου τοῦτό τοι. 1088. τόδε μ᾽ αὖ λωβᾶται. 
οἴμοι. μοι ΔΛ. Κ΄. 1,. Τ΄ οἴο, οἴμοι τάλας Β. Ηδ1]1. ὦμοι Ε΄. οἴμ᾽ οἴμοι 

ὁοη͵. Βουρῖς. (Οοιηρδγα {π6 οἱ βίοι ἴῃ οἴμ᾽ ὡς.) ΔΛορογάϊηρ' ο ΑΡΟ]]οη. 6 
αἄνουρ, ρ. ὅ88, 2ὅ, νγθ 5Βῃοι]α νγυυῖία οἰμοιμοῖ. ΟΥ, (Ε4. Ο. 982, ὦμοι μοι 
κακῶν. 

189. ἔχετε τὸ πρᾶγμα] “ζοιι Κπουυ ἐλ νιαϊέον, ψοῖ κηονυ αἰϊ ποιυ". ἩΘΟΤΙ: 
“7ώηι γϑηι ἰογιοιϊ5". ἍΝαΠα: “γ8ηι οπιθηὶ ἰδηοἰϊ5. Μυβργῶν ἤμαθ᾽ ᾧ' ἀΟΈ}00]6 
β6η86 ἴῃ {π6 γγογᾶϑθ, οοπβί ἀθυϊηρ' ὕπΠΘῪ ὑγοι]α ΘΟΏΥΘΥ Φ150 ὑΠπ15. Τ]ΘΘ ]Πρ' 
“ἑεπείΐ8. «ἀέρι ἐϑέϊ5, έτη (ἱ. ὁ. αΡοιώη)". Οὗ 241. οἶσϑια δὴ τὸ πᾶν. ΤΥδΔΟΙΙ. 
1186. ἅπαν τὸ χρῆμ᾽" ἥμαρτε χρηστὰ μωμένη. ἘῸΥ ἔχειν ἴῃ {π6 56η856 οὗ 
“9 Κηποιυ" οἵ, οὐ Δηΐ. 9. Τι. 818. Επι, Α]ο, ὅ2. ἔχω λόγον δὴ καὶ προϑυ- 
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ἀτταταῖ. 790 
ὦ ξένε Κεφαλλὴν, εἶϑε σοῦ διαμπερὲς 
στέρνων ἵκοιτ᾽ ἄλγησις ἥδε. φεῦ παπαῖ. 
παπαῖ μάλ᾽ αὖϑις. ὦ διπλοῖ στρατηλάται, 

᾿Δγάμεμνον, ὦ Μενέλαε, πῶς ἂν ἀντ᾽ ἐμοῦ 

μίαν σέϑεν. Βυγρθθ ΥΟΠΡΊΥ οοη]θοίαγοθ;: ἕξετέ τὰ πρᾶγμα, “ψοῖι τοῦ! λαυδ 
80ηι16 ἐγοιϊο". 

φύγητε Α. Κ. Τ. φύγοιτε Β. ἘΞ 1. ΟἿ οα (ΕΒ. Ἐ. 904. Τι. 1296. 
μηδαμὴ {Π τη55. Τ΄. να]ρ. 1. 6. “πη πῃ αἰϊγοοίίοη". ΟἿ, οἡ 2660. Ἠογοᾶ. 

1. 84. οὐδαμῆ ἔτι ... ἐξέπεμπε (μιν). φπ. μηδαμῶς, “ὃν ἀπῳ πιθαπδ᾽. ΟΥ 
μηδαμά. ἨΐΒ οὈ͵θοῦ 18. ἴο ἀϊββδιιδᾶθ ὑπθπι, ποῦ ἔγομι Ἠθϑίηρ' ἴῃ ΔΗΥ αΙ ΓΘ οι, 
Ῥαῤ ἔγοπι βθοίηρ' αὖ 811. ΟἿ, οὐ (Εά. Ο. 1698. Ἡοτοᾷ. 1. 108. πρῆγμα τὸ ἄν 
σοι προσϑέω, μηδαμῶς (580 {π6 Ῥοϑύ πι55. μηδαμᾶ, μηδαμὰ, μηδαμοῦ, μη- 
δαμῆ οὐμθυ5) παραχρήσῃ. 

190. ἀτταταῖ Κ. Τ,.. ἀτταταὶ Β. Τ. ἀτατταὶ Τατη, ἀττατατᾶ Δ. Α]Δ4. 
ὀτοττοῖ οὐ ἀτατταῖ (Ὁ) οοπ]. Νϑιοκ. Οα. παπαῖ φεῦ (....), δ5 ἴῃ 78ῦ. 
(μοι Τῖπα. 4150 ρυοροβθβ.) Οὐ παπαπαπαῖ (. Οὐ..). “ξένε ἱγτομίοι ]ν, 
Βϑοῦθ6 ὕἹγδθ85 ἰπἰθπᾶθα ἴο ρῶν Πίπι ἃ νἱ 510". (ϑελη.) 

191. ξένε] ξεῖνε Ἐπιδύ. Ρ. 1896, 7. 
Κεφαλλὴ»] Κεφαλλήνων Β. κεφαλήνων Ἐ΄.. ΟΕ, οπ 264. 
σου] Ῥδίμον σοῦ. Απᾶ 50 ρυτῃ. Νϑποκ. Βα οἵ, 794. 
διαμπερὲς] Α5 ἴῃ Ἡοπιοῦ, οὐτάξοντα διαμπερὲς ἀσπίδος αὐτῆσ. 
π0 ΈγοΥν ἊΓΘΟΙ. ΤΟΣ ἔτοιτ᾽ Κ. χέοιτ᾽ Μοΐποϊς. ΑΠΔ]. ρ. 818. 

6011, ΤῊ. 8560. κέχυται νόσος. ΜΥαμᾶθε, νγοὸ οχρ]αΐη5 ἔχεσθαι ἴῃ {Π6 561η868 
οὗ “λώγευθ, αὐλμωνθνδ᾽, ΘΟΥΙΩΡδΙΘ5. ΕὟ. 895. τοῦ γε κερδαίνειν ὅμως | ἀπρὶξ 
ἔχονται. (ΕΑ. Πὰ. 891. (ξα. Ο. 424. ΜΙ. 8. 880. Βα 1 μαγο 1{{16 ἀοαθύ 
ὑπὸ 6116 ἔττιθ τοδαϊηρ᾽ 15 ἵκοιτ΄. ΟἿ. Ησοπι. 1. ν΄. 641. ἡτ᾽ ἀνὰ νῶτα ϑέουσα 
διαμπερὲς αὐχέν᾽ ἱκάνει. ΟΔ. ε΄. 480. οὔτ᾽ ὄμβρος περάασκε διαμπερές. 
ΒΟ. ϑορί. δ59. ἵκνεῖται λόγος (φόβος Ὁ) διὰ στηϑέων οἴο. 1 Πηᾶ ,ϑβῖκ- 
614 πα τπϑᾶθ {Π6 β8 116 θογγθούίοῃ, Θθα ὑπὸ τ 15 δἀορίοᾶ, ὈΥ ΒΌΓΡΘΒ. ΤῊΘ 
ΓΟΥΤΊΘΥ ΘΟΙΏΡΘΥΘΒ ΙΙ.. ε΄. 66. ἡ δὲ δἱαϊδδὸ Ι ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ᾽ ὀστέον 
ἤλυϑ᾽ ἀκωκή. Μὶτρ. πη. 11. 498. “" αοίαφιι6. ημιίίο 1 ρϑγῦφιδ τιζθγλι δοΉϊίι 
Ρβϑγφιθ τα υδηῖϊέ αγιπαο. 

195. παπαῖ μάλ᾽ αὖϑις] “«Α41ας ἀφαΐπ απ αραϊΐη!} 80. Τύ. 1206. οἴμοι 
μάλ᾽ αὖϑις. οἴο. Αὐἱϑί. ΡῚ. 986. οἴμοι μάλ᾽ αὖϑις. ΝῸΡ. 610. ἐδοὺ μάλ᾽ 
αὖϑις τοῦϑ' ἕτερον. 

194 1. Οουταρί 8ΟΘΟΥΠπρ᾽ ο Νβποῖς. 
194. ᾿γάμεμνον, ὦ Πῆενέλαε ...1 ὟΥὙὲ θ Ηπᾶ {Π6 5816 παι Υ85. ἱπ Α]. 1802. 

βασίλεια, Λαομέδοντος, ... Ἡϑ ον (Εα. ον. ΧΧΧΥΤΙΙ. 69) οὔϑουνοθθ ὑπεΐ 
[πὸ ροϑὺ τηῖρηῦ παν υυυϊδίθηι, πᾶ πὸ ὑπουρμῦ ἢἰ, Μενέλαος, ᾿4γαμέμνων 
τὲ. ΤΏ6 ΟΟΟΌΥΥΘηΟΘ οὗ ὕνγο ϑιηδρεθϑὺβ 1 {118 πὸ 15 δοοοπηθα ἔου Ὅν Ηου- 
ΤΠ) ΟὮ ὅπ ρουοιηα ὑπαῦ 0Π6 ρυθϑοηΐ ἀγϑιηδᾶ 15. Οὴ6 οὗ π6 ]᾿δΐθι' ομθϑ οἵ 
ΟἿἹἿἹ Ῥοθῦ, ἴῃ ὙΠ ο ἢ Π6 νου ἀρρθδὺ ὕο ᾶγο 804. οσγθαΐθυ ᾿Ιόθηοθθ ἴῃ ἢΐ5 
τη 108} οἰ 105. ὙΥ ΌΠΑΘΥ οα {πΠ6 ΟΥΠΟΥ παπᾶ ἰ5. οὗ ορίπΐοι ὑπαῦ {Π|5 
ΔΡΡδυθηῦ ΠΘΡΊΙσΘΠ06 15 σΠΘΒΙρΉΘαΙν τηὐγοαποθα, ἴῃ οὐᾶθυ [0 ΘΧΡΥΙΘ55 ὕπ6 6χ- 
οἰδθιηθηῦ οὐ ἔπ βρθδῖκου (6011. 142. 145. 749. Τῦὅ9. 791. 797. 800.). Βα ψΠθ 
π6 αὐὐυϊθυίοα ο 1π6 βᾶπηθ οαι88. {π6 οἰχουτηβίδποθ ὑπαῦ ὦ 15 δρᾷ Βθίουθ 
[π πϑῖηθ οἵ Μϑμϑίϑτιιβ, Ὡ πα οχητ θα Ὀοέονο {πῶ οἵ Αρδιιθιποπ, 1 ἴδοὶ 1ἴῃ- 
ΟἸΪπΘΩ ἴο δὶς, “7 ΐϑεηι ἐδηιθαίίδ, αηιϊοὶ  'ΓΠΘ γθάβοι ΩΥ ὦ 15 ποῦ ργϑθῆχρα 
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τὸν ἴσον χρόνον τρέφοιτε τήνδε τὴν νόσον: 
ὦμοι μοι. 
- ᾿Ὰ -" 3 (ἢ ΄ 
ὦ ϑανατε ϑανατξ. πῶς ἀεὶ καλουμεξνος 

οὕτω κατ᾽ ἡμαρ οὐ δύνα μολεῖν ποτε; 

4150 Ὀοίοσθ γαάμεμνον, 1 Ρυθϑίιταθ, 15 Ῥθοδῖβθ 10 οου]ὰ ποῦ ὁοηνθη ΘΗ Πν 
θῈ ἄοπε ου δοοοιιῃῦ οὗ {πὸ τηθίσθ, Βεβίαθθ ὦ 15 [81 1655 βοδοιη δαᾶθα θ6- 
ΤΟΥ͂Θ. ΠΘΙΘΒ ὈΘΡΊ Πρ ὙΥ]ἢ ἃ γοοδ] οὐ ἀϊρμθποηρ᾽, ὕπϑὴ Ὀθίουθ ὑποϑ6 {πῶ} 
Ὀορῃ γὰ ἢ 8 ὀοηβοπϑηΐ. Ἐτῇ: πῶς ἂν, ᾿γάμεμνον καὶ Πενέλεως (ὃ), ἀντ᾽ 
ἐμοῦ. θυ. Μενέλαέ τ᾽ ᾿Δγαμεμνόν τε, πῶς ἂν ...; Οἵ πῶς ἂν, Πενέλαε 
καγάμεμνον, ἀντ᾽ ἐμοῦ ... Οὐ εἶθ᾽, ὦ Μενέλαε... ΟΥ Μενέλαε κἀγαμε- 
ὠνον, εἰ γὰρ ... Βαΐ {Π15 11π Ἐπ; ΒΟΙΘ. ρρθδύϑηοθ οἵ Ῥϑίηρ' δὴ ἰηΐθι- 
Ρο]αἰΐοπ. «Αρονϑ 204 γγὸ δᾶ 5ηρ]Υ δισσοὶ στρατηγοί. 

πῶς ἂν ...}] ᾿ἩΡοιίά ἐλαΐ εἰς. Οἷ, 581. (Βα. ἘΠ. τ6ὅ. ἘΠ. 660. Αὐ: 588. 
Αὐῖϑύ, ΑΟἢ. 991. πῶς ἂν ἐμὲ καὶ σὲ τις Ἔρως ξυναγάγοι λαβὼν... ; Πῶς 
ὧν ἴῃ {π6 56η86 οἵ τ Ϊβπΐηρ, ἘΠΟτΙΡῚ. ΘΟμλμηοη ἴῃ Ἐπιγὶ ρἰθ5, 15 βο] τη ρα τὰ 
ἴῃ ΒορμοοΪθθ. Α 5:ΠΉ1|87 ἩΥϊθ οοου5 1118, ἐδοίμαν δέ νιν... τὸν ἴσον 
χρόνον ἐμὰς λαχόντ᾽ ἀνίας. ΤΥ. 1080 ἢ 

196. τὸν ἴσον χρόνον] ἴσον χρόνον Ἐγῇ, Ηοιν. Α. Ο,, Ρ. 34. 6011. Τὰ. 8292, 
81. 1406. Οὗ 1114. Νὸ οὗπου ᾿ἰηϑύϑηοα οὗ βο ἢ ἃ αἰνιϑίοη οὐ {πΠ6 δηδρεθϑῦ 
ἴῃ {π6 ἢγϑὺ οοῦ 15 Τοππᾷ ἴῃ ΒΟΡΠΟΟΙ65, θχοθρὺ ἴῃ ΑἹ. ὅ71, μέχρις οὗ (οΥ 
ἂν), ὙΠΟ ΠΟΎΘΥΘΙ 15 οομβιἀοθυθᾶ βρατίοιιθ. [Ι͂ἢὼ πυρὶ θθ [Π6 ΘΧΘΙΡΙΘΒ 
816 ἔγθασθηύ, Υ. δύῃ. Ῥυεῖ, Βϑοοῖ. Ὁ. ΧΤ1Π|. “Ὑογϑτιβ ῬΔΥα ὨΠΙΠΘΓο- 
515. ΒΟΡΠΟΟΙΘΒ ΘΏΪΠ ΠΟ ΙΠΘΟΡῚΒ ΠῸ8ΠῚ αἰ Βοην τι5. τπιϑατιϑηὶ ϑηϑρεδϑύπηι δα- 
τηϊϑι ἀπιορτβ οομδύθηϊθιη ρϑαϊθαβ᾽᾽. (Η θυ.) ΤΤΠ15, 1 ὑπ1ηῖκς, 15. τϑῦθου 
ΠΥΡουου 0108]. ΤΏΘΥΘ οδη Ὀ6. 0 ΟὈ]Θούϊοη ἴο 8ῃ ϑηδρεθδὺ ὁοηβιϑύϊηρ' οὗ 8 
ὩΘτΏ ὙΥΪ 105. ΔΥζο16, ΘΘΡΘοΙ Πγ 1ἢ 1η6 ποῦ 6 ἃ αΙΒυ118 016, ὙΥΠοίμον ὅ5ο- 
ῬῃοοΙθ5 ψγοῦα μῶν νϑηϊαγθᾶ ο τυ τὸν ἄκαιρον ὅρκον 1 δι ποὺ ρ16- 
Ῥδιρα ἴο 880, Ρῃ} 1 ἰλυνοςς Π6 ψνόοῦ]ά. 

τρέφοιτε τήνδε τὴν νόσον] 1. ᾳ. βόσκοιτε (1167.). ΟΥ, (ΕΠ 4. Β.. 98. 
μίασμα ον τρέφει ... τρέφειν. ΑἿἹ. 508. λατρείας ενν τρέφει, 644. ἄταν, 
ἂν οὕπω τις ἔϑρεψεν. ΤΥ, 28. φόβον τρέφω. ΟἿ οῃ Ττ. 117. Δηΐ. 897. 
(884. γγυπα.) 

196. ὦμοι μοι 15 αἴλον 198 ἴῃ Μ᾿ ἰώ μοι Νϑθοῖ,. ῬουδΡ5 ΤΘΉΕΙΥ. 
φο 0. Α7. 84. ὦ ϑάνατξε ϑάνατε, νῦν ε᾽ ἐπίσκεψαι μολών. Δ ΒοΙ. 

ΡΙΗΙ. Εύ, 220. ὦ ϑαάνατε παιὰν, μή μ᾽ ἀτιμάσῃς μολεῖν (ἀεΐση ἔο υἱδῖέ 6)" 
Ι μόνος γὰρ εἶ σὺ τῶν ἀνηκέστων κακῶν ] ἰατρὸς, ἄλγος δ᾽ οὐδὲν ἅπτε- 
ται νεπροῦ. Τηοονῦ. ΘΡ. ῬΙαύΆΧΟΙ. 1, 106. ὦ ϑάνατε παιὰν, ἰατρὸς μό- 
λοις" [λιμὴν γὰρ ὄντως ἀΐδας ἀνιῶν. Τιρϊαϊοα ὈῪ ΜΙΠῈομ Ῥαν, Τιοβύ, Χ. 
μ σοπιεα ποὲ θεαί, ϑαϊά λα, εὐἱέδ οπς ἐλγῖοθ ἀοροορέαθία οίγοκα Το οηᾶ 

γι --α- Κιιξ οαίᾳ οοηιθς ποΐ αἱ αἰ. ϑὥϑδια5. Αρ, ὅ718. “7 -- οὔέοϊπυοφαίεα 

δαί  Ἠαβίοη, ἐπ τυοίοοηιθ ὁπ ὁ αἷλ τὴν ραΐπ85᾽. ῬΥΟΌΔΌΪν Ὀούπ {Ππ|Θ ΟὙΘΘΙΚ 
ὑγαρθαϊδη5 8 δὴ δγὸ ἴο Ζ5ορ᾽» ΕΔ016 (ΧΥΤΠΠ) οὐ {π6 νγοοα- αυυ θυ ἴη- 
γνοίη 17) 6 ἢ, 

ἀεὶ εἦ κατ᾽ ἦμαρ} “Ευον ἄαμ ὕψ ἀαψ᾽. (Π4, Ο. 682. ϑαλλει ... κατ᾽ 
ἥμαρ ἀεὶ νάρκισσος. ΕἸ, 259. ν΄. ΤΥ, .992, 

198. δύνῃ {Π6 π|55. Τὶ οἴο. δύνῳᾳ ῬοΙδ. οἷο Οἱ, οὐ 849. δύνᾳ ἴ5 
ΠΤΎΟΝ ΘΟΙΒΙἀογθα τηοτθ Αὐθϊο {Ππδῃ δύνῃ Ὀγ Ῥοῖβ. δῃᾶ Τ)1ηᾶ, 84 Ηθο. 257. 
ἜἘπίστᾳ, δύνᾳ διὰ δάμνῳᾳ το ἰουπᾷ ἴῃ ἨομΊΘΡ, Β610], δου, δά 11, ξ΄. 199, 
6115 ἴπ6β86 ἔοσιηβ Ποιῖο. ΟΥἮἉ, Τπθοον, Χ, 2. οὔτε τὸν ὀγμὸν ἄγειν ὀρϑὸν 

ἃ κυ, 
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".. ὥ τέκνον, ὦ γενναῖον. ἀλλα συλλαβὼν 

τῷ Δημνίῳ τόνδ᾽ ἀνακαλούμενον πυρὶ 800 
ἣ , ἔμπρησον, ὦ γενναῖε" κἀγώ τοι ποτὲ 

δύνᾳ. Ζ΄ύνῃ οὐουγβ ἴῃ {Ππ Αὐγτϑα Οδνιηϊη γν. 8. 19. Υ, Τύχη. Μ. 484, 84. 
ἘἘπίστᾳ νγ6 Ππα ἴῃ Ζβοι. τη. 806. ὅ18. Αἱ ἐπίστῃ ἴῃ ΤΠΘορ. 1048. ὙὙὰὲ ἢπα 
δύνασαι (απ 8η8ρ.) Δ]. 1164. 75 5ο ἐπέστᾳ δια ἐπίστασαι, ἵστω διὰ ἵστασο, 
οίο. Οα. ϑέλεις. 

199 ἔ, ““ϑἴπηοθ ἀθδῦϊι σοιηθθ ποῦ αὖ Ππῖθβ 0811, 6 ᾿ρ]ουθθ Νϑορύο]θμλιϑ 
0 Πα] πἴμη πο ὑπὸ ογαΐου οὐ Μοβυοϊοβ, ὕπ6 Ῥαγηϊηρ' τηοτιηΐδῖη, ἴῃ {Π 
ΒΦΙΏΘ ΤὨΘΠΏΘΙ ἃ8. Π6 ΠΙη]561 οὔθ ὡϑϑιϑίθα ἩΘΥΘΚ]65. ἴο δβόαρθ ἴτοτη [15 
τοχύτγθ.᾽; (ϑολη. ὴ 

199. ὦ τέχνον, ὦ γενναῖον) Ῥουμὰρ5 ἴϑ'᾽, ὦ τέκνον γενναῖον. Βαΐ οἵ. 
Αὐῖϑῇ, Ἐᾳ. 126. ὦ Ζημίδιον, ὦ φίλτατον. ἡ ἢ; 4τῦ. Βὐριπίδιον, ὦ γλυ- 
κύτατον καὶ φίλτατον. Ἐπτ. Ογο]. 206, ὦ κάλλιστον, ὦ Κυκλώπιον. 

ὦ τέκνον ... συλλαβὼν] Α5 φίλε τέκνον, δ [Π6 Ἶκ6. ΤῊΘ οοπδέγπα- 
[10 ΔΟΘΟΡΙῺΡ᾽ ἴὸ {Ππ6 5686. : 

ἀλλὰ συλλαβών) φι. ἀλλὰ σύ μὲ λαβών. Οὐ ἀλλὰ μ᾽ ἐμβαλών. ΟΥ 
ὦ τέκνον, ὦ γενναῖε, συλλαβὼν ἐμὲ ... 

800. τῷ Δημνίέῳ ... πυρί] ΤΠΘ ἤγθ ΠοΥ τηϑϑηὺ 15. ὑπῶῦ ννΒῖο ἢ Ρτοοθοαοα 
Τ ΟΠ] {8 γοϊοδηΐο τηοπιηΐδίῃ ἴῃ 1π6 ᾿1ϑ]απα οὗ Τωϑθιηηοβ οδ θα Πόσυχλος. 
6101: ἐν γὰρ τῇ Δήμωνῳ τὸ ἐργαστήριον τοῦ Ἡφαίστου, ἔνϑα καὶ κρα- 
τῆρες πυρός εἶσιν. ΟἿ. 986, ὦ ΜΠημνία χϑὼν καὶ τὸ παγκρατὲς σέλας ᾿ 
᾿ἩἩφαιστότευκτον. Απὐηθομτθ ἂρ. ὅομο]. Νιοαπᾶ, Του. 472. Ἡφαίστου 
φλογὶ εἴκελον, ἥν δὰ τιτύσκει ] δαίμων ἀκροτάταις ὄρεος κορυφῇσι 77ο- 
σύχλου. ππ 1,75. 299. ἔστιν γε Πήμνιον τὸ πῦρ τοῦτο πάσῃ μηχανῇ. 
Τοορν. 227. τεφρώσας γυῖα Λημνίῳ πυρί. Ἡδδγοῖ: “ήμνιον βλέπει" 
πυρῶδες βλέπει' ἐπειδὴ τὸ πὺρ Λήμνιον. ΟΥἱᾶ Ἐδδύ. ΠΙ]. 82. “7ῇιμοαηιηι 
ἐοίίμ5ς Πῳυρδίρψίωα οοἴϊἑ᾽Γ. Οἷο. 46. Ν. Ὁ, 1]. 22. ὅδθιθο. Ηοργο. (ὔὐ. 1860. 
διαί. Υ. ὅ0. Αὐὐα5 8Ρ. ὕδιΐ. 46 1,. 1,δ. ΥἹ. 

ἀνακαλουμένῳ {16 τη55. πα νὰ]ρ. ὨΙπᾶ. ἀνακυκλουμένῳ οοπ]. Τοῦρ. 
Ἐπ. 1Π|. 180. ΒΥ. ϑογέ. ΡΓΟΡ. Πιηᾶ, ἀναπολουμένῳ ΤΟΥ. (ς011. 1288.). 

ἀνακαλούμενος ΟἿ τύπου ἀγκαλούμενος (“ὑπιρίον αἴτι5 ") οοηΐ. Μαείη. Βυγροβ 
οοπη]: τῷ Δημνίῳ τῷδ᾽ (85. κακῷ) ἐμὲ κακούμενον, πυρὶ  ἔμπρησον. ὅο!ο!: 
παρακαλοῦντι. ΜΌΒρΤανο Θχρ]δΐηβ: ἀνακαλουμένῳ, “ἵπυοοαίο, «ἀογαίο᾽ὕ. (8 
ἘΒ1ΉΚ5 10 τηϑ Ὀ6 1ηΐουυ θα ἔγομι 8]. ΕἾ. 11. 888., σσθυο ἩΥΡΒΙΡυ]6 165 950 
οἴου ὌΡ ῬΥΘΥΘΙ αὖ {Π6 βιρην οἵ {Π15 ἤγϑ, ὑπδύ γ88 ΟἸΒΙΟΙΠΘΙΎ ὕο ὙγΟ ΒΡ 

τ. ΟΥ Ονἱά 1. 6.), Ἡρδεπι: “ ηιμίζιηι ἱπυοσαίο᾽. ϑομποῖᾶ: “οἰ οϊηυοπκεοά, οεἰε- 
ὀγαίοα, βαπιοιιδ᾽. ϑαγί: “η ογϑδηι ργουοϊμίο, γοίαίο᾽. ΝΌΘΟΙ βιιβρθοῖβ ἄνα- 
καλουμένῳ. Ωα. τῷ Λημνίῳ τόνδ᾽ ἐΡπ η  Ν (“ἐλῖθ πιάρ, πιδ, ἴη- 
υοἰῖης ἦΐ᾽, ΟΥ̓́ οαϊϊηρ ἀροη ψοῖ ἐο (ὁ 50). (Τμ6 οὐγοῦ ψόοῦ]α πϑύιγα!]ν 
ἈΥ1Β56 ἔγοτα {ΠῸ ὁ υχιδροβίίίοι οὗ {Π8 ἀδίῖνο5 τῷ “ημνίῳ ... πυρί. Οὗ Τὰ. 910. 
αὐτὴ τὸν αὑτῆς δαίμον᾽ ἀνακαλουμένη. (ἃ. Ο. 1816. Ἐπ. ῬΏαη. 687. 
ἀνακάλει Μέρνης ὕδωρ. Οὐ τῷ “ημνίῳ τῷδ᾽ ἐμὲ καλούμενον (ΟΥ̓ ροΥΠαΡΚ 
κακούμενον).. 50 τῷ Λημνίῳ τῷ ϑαμὰ καλουμένῳ ἕν Οὐ τῷ Μημνίῳ 
τῷδ᾽ ἀνακυκλουμένῳ ον ἀνακλονουμένῳ, ΟΥ̓ ἀνακυκωμένῳ, οὐ ἀναπολου- 
μένῳ, ΟΥ̓ ἀναφορουμένῳ). Βαΐ βοιηθ βϑοοιβούγο οὐ {Π6 ΟΡ] θοῦ βθθπὶβ τϑαπὶνϑά 
αἴθονῦ ἔμπρησον. 

801. κἀγώ τοί ποτε ...} “1 ἰοο ἵπάδοα οηοθ", οἷο. Αὐἱβῦ. ΝῸΡ. 861. κἀγώ 
τοί ποτε | οἶδ᾽ ἐξέτει σοι τραυλίσαντι πιϑόμενος οἷο. ὙΠ {π|8 ἀοοοιηῦ 

ξεκὶ τον ἐν τς 

κί νι τ 
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τὸν τοῦ Διὸς παῖδ᾽ ἀντὶ τῶνδε τῶν ὅπλων, 
ἃ νῦν σὺ σώξεις, τοῦτ᾽ ἐπηξίωσα δρᾶν. 
τί φὴς. παῖ; 
τί φής; τί σιγᾷς; ποῦ ποτ᾽ ὦν, τέκνον, κυρεῖς ; 80 

ΝΕ. ἀλγῶ πάλαι δὴ τἀπὶ σοὶ στένων κακα. 
ΦΙ. ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, καὶ ϑάρσος ἴσχ᾽ ὡς ἥδε μοι 

ὀξεῖα φοιτᾷ καὶ ταχεῖ᾽ ἀπέρχεται. 
ἀλλ᾽, ἀντιάξω ; μή μὲ καταλίπῃς μόνον. 

ΝΕ. ϑάρσει, μενοῦμεν. ΦΙ. ἡ μενεῖς; ΝΕ. σαφῶς φρόνει. 810 

ΒΡΎΘΘΒ ὑπεύ οὗ Τθιοάον, ΤΥ, 88. δηα οὔμουβ. Δρο])οάογαβ 11. 7. 7. πα Ζ6- 
πορῖπθ Ῥυον. 1. 88. γϑαῦθ ὑπὰῦ τῷ νγὰβ Ῥοθῶβ, ὑπ6 ἔαῦπου οὗ Ῥῃι)οοίοίθθ, 0 
ῬΘΥου θα ὉΠὶ5 οἶἥοθ ἃπμᾶ ἴῃ γϑύθσῃ ἴου ἰὖ τϑοθῖνθα πὸ Ὅονν πα ΔΥΥΟΥνΒ; 
δα ἔσο Πἰπηὶ, Θοοογαϊηρ' ἰο Τχθίχοα δα Τωγο. ὅ0., Π6Υ ρμεβϑϑθα ἰηΐο {π6 
πα η5. οὗ ἔπ βοῃ. 590]: ὅτε τὴν πυρὰν Ἡρακλέους ἀνῆψεν. 

808. σώιξεις Τ,. 
τοῦτ᾽] ὅ6. τὸ ἐμπρῆσαι. ὅ6Π01: τὸ κατακαῦσαι. 
ἐπηξίωσα] ἘΠ. 1214. ἐπαξιώσας ... φανῆναι. 

80ὅ. τί φής; τί σιγᾷς] ΟΥ, Αὐιϑί, ΤΏ θϑιη. 144. τί φής: τί σιγᾶς; 1,05. 
70. ΒοΙον 901. τί φής: σιωπᾶς; (Ε4. Ο. 1271. τί σιγᾷς; 1 φώνησον, ὦ 
πάτερ, τι. Α5 {π6 ὅ6}01]. γϑιηδυκθ, Νϑορίοϊθηβ Πανίπρ' ὑδῖτθη ὑπ6 θονν 
ὉΠ6 ΔΥΓΟΥΚ5 ΓΘΠιδ 5 5᾽1Θηΐ, ἴῃ ἀοιδὺ πον ἴο 8ού. ΕἾΘ Π15 51] 6 πὸ ῬὨΠ]οοίο- 

[65 ὈΘΡΊΏ5 ὅο 5ιιϑρθοῦ {Π6 βἰ ποουιϊύν οἱ [158 1η θη 108. 
ποῦ ποτ᾽ ὧν, τέκνον, κυρεῖς Α. Β. 1,. Τ' να]ρ.. ποῦ ποτ᾿, ὦ τέκνον, 

κυρεῖς Ε, Κ, ῬΘΥΔΔΡΒ ὙἰρΊ ΠΥ. Βαϊ οὗ, ΕἸ, 1409. ποῦ ποτ᾽ ὧν κυρεῖς; 
ΑἸ5ο ΕἸ. 922. οὐκ οἶσϑ'᾽ ὅποι γῆς οὐδ᾽ ὅποι γνώμης φέρει. 

806. τἀπὶ σοὶ] Βαΐμου τἀμφὶ σοί. ΟΥ ταῦτα σοῦ στένων (ον λεύσσων) 
κακα. ΐ 

807. καὶ ϑάρσος ἴσχ᾽] “Παυο οοηβάοποε πιουθουθ)", ὃδι5 Ὑ7011 ὃ5 Ὀἰ{γ. Οὐ, 
“336 ουθη οὗ φοοά οἤθον", 850 11{{16 οα86. 15. Ὁποῦ ἴον ουϊοῖ, ΤῈ6 ΡΔΡΟΧΥΒΙῚ 
ποῦ ΟἿΪΥ γϑύθυ Β αὖ Ἰοηρ' ἰηΐογν]5 (769), Ὀπύ 15. οἵ βΒῃουῦ ατπγδίϊοη, 56.610 
Ἐπουρ 1 Ῥ6. ὙΥαμα: “οέϊαηι Παάμοίαηι μαῦε᾽. ϑογῆ: “ίζαηι Παάμοϊαηε ἠαῦο, 
ποῆ ἀοϊογιηι ἑαπίμηι᾽. πα. ϑάρσος ποτ᾽ ἴσχ᾽΄. Οὐ ϑάρσος καάτισχ᾽. Ναιοὶς 
γραᾶβ μοι ϑάρσος ἴσχ΄. 

δε] 86. ἡ νόσος.. ΟἿ. 168. Τύὰῇ΄. 1010. 987. 
808. ὀξεῖα φοιτᾷ] “Οοπιθ5 προ ηιθ 5λαρῃ (αοιιί6)". ΤΠΘ. βθη86, ὃ5. υαπ- 

ΑΟΥ ΟΌΒοΥνοΘ, 5. {π15: “παηὶ υδἠθηιθηδ 65: φιίηὶ υθηϊξ, οἱ οὗ τὰ ἵρϑιεπι οοἰ ον ἵΠ6 7 
εἰϊδοοαϊέ᾽. Ἐσρν, ϑοοογαϊηρ' (ο Ἑρίοασι5 ἂρ. ΟἿο, Τιιθο. 11, 18, “81 ϑιωγηλιδ (0- 
ἰ0. 68:, Ἠδ06556 6581 ὕγουθηι 6556, ΒῸΥΣ ὀξεῖα ἴῃ ἴΠ6 5θη86 οἵ ὀξέως οἵ, 520. 

ὁρμάσϑω ταχύς. 1080. ὁρμᾶσϑαι ταχεῖς. ΔΊ. 1266. ὡς ταχεῖά τις βρο- 
τοῖς ] χάρις διαρρεῖ. 

φοιτᾷ] Ἡοϑβιοῦ, Ορ. 102. νοῦσοι δ᾽ ἀνϑρώποισιν ἐφ᾽ ἡμέρη ἠδ᾽ ἐπὶ 
νυκτὶ αὐτόματοι φοιτῶσι, κακὰ ϑνητοῖσι φέρουσαι. 

809. ἀλλ᾽, ἀντιάζω νυ]ρ. ιῖϊε ἀλλ᾽, ἀντίαξω, ... Οἱ, Ἐ]. 1009, (Εα, 
Η. 192. ΑἹ. 492. “7 δεοδεοοὴμ". ΟομρδΥθ ἀντυθ δι δι 

καταλίπῃς] καταλείπηις (ΒΌΡΥ. ὃ ἃ τὰ, δηΐ}.) Τ,. 
810. σαφῶς φρόνει) ὅς, μενεῖν ἐμέ. “Κηοιυ 07 οογίαΐη᾽ ὑπαῦ 1 ψ1}]. 

τ ὦ μνῶν ὦ ΩΝ ρα ραν Δ Δ π΄ τὸ γον, τ ΖΝ  ῊΣ 
θ᾽, οὐδε οὶ ὙῊΣ χορ του ἜΝ νυ Ὁ Ὡς ΣΤΡ ἀψ, ὙΡΡΝΣ ἘΡΡΤῚ ̓ 

' Χ ἃ Ν οἷοι. τ τ, Ῥ)ὰ “- Ων ι 

Ἵ " 

ΡΝ 

. δου δε χω, ̓: 



ΦΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. ΠΝ 

ΟΦΙ. οὐ μήν σ᾽ ἔνορκόν γ᾽ ἀξιῶ ϑέσϑαι, τέκνον. 
ΝΕ. ὡς οὐ ϑέμις γ᾽ ἐμοὔστι σοῦ μολεῖν ἄτερ. 
ΦΙ. ἔμβαλλε χειρὸς πίστιν. ΝΕ. ἐμβάλλω μενεῖν. 

76 ἴΔΥ ΒΌΡΡΙΥ μενοῦνταά με. ΟἿ, 1197. ἴσϑι τόδ᾽ ἔμπεδον. Τγδοῖι, 289. 

ε, φρόνει νιν ὡς ἥξοντα. 
811. “] ἄο ποί ποιυδυθν ἄθθηὶ ἰέ πθοθϑϑαΥ 0 ριιΐέ ψοῖ: πάθον ἀπ οαἰδ (ἐο 

πι861})». ΟΥἷ, (Ε4. Ο. 660. οὔτοι σ᾽ ὑφ᾽ ὄρκου γ᾽, ὡς κακὸν, πιστώσομαι. 
Απμᾶ, ἴον ἔνορκος, Ἠοτγοᾶ. 111. 19. ὁρκίοισι μεγάλοισι ἐνδεδέσϑαι. Ἐν. 
ΒΌΡΡΙ. 1286. ἐν ὅρκοις ξεύξομαι. Ἐον {π6 ρίγαβο ἔνορκον ϑέσϑαι τινὰ 
οἵ, ὅ82. ὥς μ᾽ ἔϑεσϑε προσφιλῆ. Ῥμι]οοίοίοβ 15 δια ἴο γϑαπῖγο δὲ οδίῃ, 
16ϑὺ 510}: ει ἀοιηδηα 5Ππου]α βθθῖα ἴο ἸἸΏΡΙΥ ἃ ναηῦ οἵ οοῃπάθηοθ, 

ΠΡ ἈΣἘ ΓΡν οἷ ἘΣ 

ἀξιῶ] ἄξιον Ἐ.. 

812. ὡς οὐ ϑέμις γ᾽ ...] “ϑίηοο ἐξ ἰα ποὲ γἱρηἑ οἰο.; ϑαλᾷ ἴῃ οοπίϊητπα- 
ἰΐϊοῃ οὗ [ιἷβ ΤΟΥ̓ΠΊΘΙ Υϑιηθυῖς σαφῶς φρονεῖς. ΤΠπαῦ ὡς σϑπποῦ τηθϑῃ ΠΠΘΓ6 

' “κηοῖυ ἐμπαξ᾽ (85 π 1117.) 15. ουϊάθηῤ ἔγομη ὅπ [Ὁ]]ονγίηρ γε (οἴ, οα (Βα. Ὁ. 

᾿ 45.). ΤΠΘ ρδυύϊοϊοβ ὡς ... γε οἴνθη οὐοαιν, απᾶοΥ τοϑᾶβ: ὡς οὐ ϑεμίστ᾽ 
, ὑπ Κίηρ' γὲ ἴο Ὀ6 πηβαϊθὉ]6 Πογθ. ὅ866 μὶβ ποίθ οὰ ΤΎϑοι. 800. (809.) 

ΘΠ πῖ5 Ἐπηθηά. ἴῃ ΤΎΘΟΝ. Ρ. 61. 
ἐμοί ᾽στι Α. Κι. 1,. Τ. οἴο. ἐμέ στι Β. (νῖτ ἃ ἀοαῦ]6 ἀοῦ). ἐμή ᾽στὶ 

Ἐ, ἐμοῦστι Ἡδτγα. Ὀϊπᾶ. οἰο. γέ μοί ἐστι Ηδτῖ. Οὔβοῦνθ {πὸ διμθιρτ 
οἵ οχριύθβϑϑίοῃ. Νρορίοίθμῃγιϑ 15 ὑπιηκίηρ' οἵ π6 οὐϑοῖθ, θα Ῥμηηοοίθίαϑ 

᾿ πη Κ5 6 15 βρθεκίῃηρ' οἵ ψιμϑῦ τ 15 τἹρηῦ ΤΟΥ πη 0 4ο. “᾿Απούποιυ δ }01- 
ξι͵ Θτιοῖ5 ΥΘΡΙγ. ῬμΙοοίθίθθ αι π ουβ ἃ5. δ δβϑϑισδηοθ πῶ Νοορίοϊο- 

: ἸΩᾺΒ ὙὙ11 ΚΘΘΡ 15. ῬΙΌΙΏΪ5Θ, γι] Νϑορύο]θιηιια Π]Π]561} 15. {πη κῖηρ οὗ {Π6 
ΟΥ̓ 016.᾽ (ϑολη.) 

818, ἔμωβαλλενυ]ρ. ἔμβαλε Κ. Ῥεγπὰρ5 ἔμβαλε χερὸς σῆς (οΥ μοι) πίστιν. 
Οὗ. (Βα. Ο. 1082. δός μοι χερὸς σῆς πίστιν ... 

ἔμβαλλε χειρὸς πίστιν] "Πἴυδ πιὸ ἐὴ6 ρίοασο (ον αϑϑιεγαηοθ) 0 ψοιν γίρηξ 
λαπάᾶ, οίυδ πὸ α ρίοαγο ὃψ ριέζίηρ ψοιὼ Λαπα ἴπι πυῖπο ( ὃψ δηακίηρ λαπάς )᾽. 
Ῥαΐ οομποΐβου ἔου ἔμβαλλέ (μοι) τὴν χεῖρα, ὃ πίστις ἔσται (οὐ ὥστε πίστιν 
εἶναι). Οομοΐβοὶυ Ῥμαΐ ἔου ἔμβαλλε χεῖρα, ὃ πίστις ἔσται. Οἱ. (Βα. Ο. 1682. 
δός μοι χερὸς σῆς πίστιν ἀρχαίαν τέκνοις. Τ. 1181. ἐμβαλλε χεῖρα 

᾿ δεξιὼν πρώτιστα μοι. Αὐἱδί, δι, 784. ἔμβαλέ μοι τὴν διξνών; Τῦν. Μαά. 
᾿ 21. ἀνακαλεῖ δὲ δεξιᾶς | πίστην μεγίστην. Ζέβοι. ἘῪ. 281. οὐκ ἀνδρὸς 
Ἢ ὅρκοι πίστις, ἀλλ᾽ ὅρκων ἀνήρ. 

ἐμβάλλω μενεῖν) “1 ριοῦγε τέ (1 φίυε γοῖι ἐπιὶδ ἀϑϑμγάποα, ΟἹ πὶρ παπά 
ρίασρα ἴα ψοιγ8) ἐμαὲ 7 υυἱϊ γοηιαῖη᾽. 

κι τ ερα νΑ. ΑΙΑ, μένειν Β. Κ. 1.. Τ΄ ὕϑη. Τατη. μὲν οὖν Προῖθῖκ, Ὑ͵ ας. ΒΡ 

814, ἐκεῖσε νῦν] Πδίπον ἐκεῖσέ νυν ... ὟῆσΘ ΙΔ΄ ΒΌΡΡΙΥ ἄγε, κόμιξε, 
ΟΥ 86 1κ6. ΤΘοΙηρ {Ππῶῤ 51660 15 ἀροιῦ 5Πουῦν ἰο ονουΐακο ἢ, πθ το- 
αποϑῦθ Νορίοϊθιηιιϑ 0 ΘΟΠΥΘΥ Πΐτὰ ἰο Π5 οῶνθ, ὙΠῸ τγὰβ βδιδπαίθα ἀθονθ 
(29.), ἴῃ οΥ̓δθυ ἤο γϑροβθ ὑπθγθ. ΤῇιΘ ἱποοπουοηῦ πα ἱπαϊδύϊπος οπεγδοίου. οὗ 
15. Θχοϊδιηδύϊοηβ 15. ΠΙΡΉΏΪΥ οχρυθϑϑῖνο οὗ ὕπο ἔπ ηθϊο μα τὑυϑηαουῖηρ᾽ δαί οὗ 
᾿ΐ5. τη ἔγοπι ραΐπ; 50 Τηῖ10}} 80. {Π|8ὺ ΝΟΟΡ Ομ 5. ἔαῖκο8. ἰπὶ το Ὀ6 ᾿πϑδηθ 
(τί παραφρονεῖς αὖ;), ἃπᾷ 15. ὌΠΆΡΙ6 ἴο ΘΟΠΙργ πο μα 15. τηθδηΐηρ (ποῖ 

λέγεις :). 
ν᾽ 844. Α, Τ᾿. ΔΙ4, Ταγη. οα ἃ Ὀ]ού ἴῃ [.. οπι, Β, Εἰ, Κ. Ῥουϊορδ ΥἹρΡΉΌ]Υ, 

ΝΠ.) 

λυ 

οὐφς ὁ )γ} 



1τὸ ΣΟΦΟΚΜΖΕΟΥΣ 

ΦΙ. ἐκεῖσε νῦν μ΄. ἐκεῖσε ΝΈ. ποῖ λέγεις; ΦΙ. ἄνω 
ΝΕ. τί παραφρονεῖς αὖ; τί τὸν ἄνω λεύσσεις κύκλον ; 81 

ΦΙ. μέϑες μέϑες με. ΝΕ. ποῖ μεϑῶ; ΦΙ. μέϑες ποτέ. 

ΝΕ. οὔ φημ ἐάσειν. ΦΊΙ. ἀπό μ᾽ ὀλεῖς, ἣν προσϑίέγῃς. 
ΝΕ. καὶ δὴ μεϑέεμαι. τί δὴ πλέον φρονεῖς : 

ΘΙ Στὸ. ὁτὴς Κι. ἦ ζοηΐ. Μοῖη. Α ρυόθθθ]6 οονγθοίίοῃ. 
τί παραφρονεῖς αὐ; “λμψ ποῖὺ αὔὸ ψοῖς ({ἢ|5) δοδί65 ψοιγδοῖ Ὁ 
αὖ ΟἿ. Ἐ᾿ 
τί τὸν ἄνω λεύσσεις κυκλον!] ΟἿ. ΔΑυῖοῦ. Αν. 1671. τί δῆτ᾽ ἄνω κέχη- 

νας αἰκίαν βλέπων; 
τὸν ἄνω ... κύκλον) “1λὲ ογῦ αὐουο᾽ οὗ [πὸ ὅπ. Απί. 416. λαμπρὸς 

ἡλίου κύκλος. Ἐν. 111. κύκλον ἡλίον. Ζῦδοι, Ῥτοια, 91. καὶ τὸν πανό- 
πτὴν ἡλίου κύκλον καλῶ (ποτα 566 ΒΙου, 61].). Ἡδιοᾶ, 1. 181. τὸν κύν- 
λον πᾶντα τοῦ οὐρανοῦ Ζία καλέοντες. ῬΙαί. (:05. 69. ὠχρὸς μὲν ὁ κύκ- 
λος ... ἀνέτελλεν. δΥαπᾶοΥ ΧΡ αΐηθ “οοπυθαα οοὐἶϊ᾽, 601]. Ἐπιγ. Το. 1147. 

οὐρανὸς ἀϑροίξων ἄστρ᾽ ἐν αἰϑέρος κύκλῳ. ““5166Ρ πον Ῥορίπβ ἴο ονου- 
Ῥονγον πἰτη; δηα Ναβορίο!θμμϑ, βθϑῖηρ' ἢΐ5 ποϑα ὑπγόνγηι ῬϑοΙς, ΒΡΡΟΒ65. ὑπδῦ 
[8 15. Ἰοοϊκίῃηρ' ἀρ ο {πὸ 5. (τὸν ἄνω κύκλον)". (ϑολη.) 1 γδύπου βαβρθοῖ 
κύκλον, Ρ]αοοᾶ {ππ85 ΔΌβοϊαίογ. Οἱ. πόλον, οὐ λόφον. 

λεύσσεις] ῬοΥΠδΡ5 λέγεις. 

8160. μέϑες μὲ μέϑες μὲ Ε΄. μέϑες μέϑες μέ ποτε (ἴον ποῖ) Ρ. Ἠδποθ 
μέϑες μέϑες με, παῖ οομῃ]. Βιιχρθβ, 601]. 1801. μέϑες με ... τέκνον. Οι. 
μέϑες μέϑες παῖ (με Ὀοίηρ' ἃ 91055). Νοορίοϊθμιβ αὐδοταρύβ ὅο ἰδὺ πο] 
οὗ Ῥμιηοοίοίοβ, πα {Ππ ρδῖῃ ὀδιιβθα ὉπΟΥΘΌΥ ἃ8 Ὑ}0811 ἃ5. ὈΥ ὕπ6 ϑούϊοι οἵ 
γα] Κίηρ᾽ 15 50 ργϑδῦ, {πδῦ Π6 15. ἀθϑιγθα ἴο θᾶνθ πο]ά. 

ποῖ] “Τὸν τὐλαί μι ροδοῦ Τυ. 1006. Αὐἱδί. Τγ5. 198. ποῖ λευκὸν 
ἵππον; 

811. οὔ φημ᾽ ἐάσειν] “1 δα 1 ιοἷϊ! ποῖ ἰοαυς μοϊα᾽. ΤΠ βᾶτηθ ψγοσᾶβ 
ἘΠ, 1209. ὅο “πογαῦθ᾽ 15. τιϑδϑα ἴῃ δίῃ. 

ἀπό μ᾽ ὀλεῖς] ἀπολεῖς Ἠώ11. ΟἿ, ΤΎδοι, 1008. ἀπολεῖς μ᾽, ἀπολεῖς. 
Αὐῖβι. ἂν. 1606. ἀπὸ γὰρ ὀλεῖ μ᾽, εἴ μ᾽ ἐνθάδ᾽ ὃ Ζεὺς ὄψεται. 

ἣν προσϑίγῃς] μὴ προσϑίγῃς Βυτρα5θ. Ῥουπδρδ Υἱρ Ε]γ. 
818. καὶ δὴ ...] “566, δελμοϊά, τυοῖϊ ἱμοη". Ἐχργθϑδῖνθ οὗ ΘοιηΡ] απο. 
μεϑίημι (μεϑείημι Τ,. ρ1.). τί δὴ Ἐ᾿, Κα. 1... Μ. μεϑέημι. τί δὲ δὴ Δ. 

ὍΣ Βυ. μεϑέημι. τί δὲ δι]. μεϑίέημί σε. τί δὴ Β. Τὶ Υ. Τατχῃ. μεϑέημ᾽ : 
ἴτι δὴ ... [Ηχτι.] ΠὨιπᾶ. απ. Ηδατῖ. βομη. ΒΟΡΡΈ. ϑογί. ΝΟΚ. μεϑέημ᾽. ἢ 
τί δὴ ...;: ΕἘγῇ, Ἤοτη. καὶ δὴ μεϑίημ᾽, εἴ τι δὴ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἄκος οοῃη͵. 
Νδιοκ. Βοδᾶ μεϑέεμαι. τί δὴ ...;1 (6 ε ἴῃ Τ,. ρζ., 1 βυϑρϑοῦ, νγὰβ οὐῇ- 
ΘΊΉΔΙΠΥ τυ θη οὐ ἡ, ἱπαϊοαθηρ' [Π6 οογγθούϊου με ϑέδμαν.) Ἠδ ψ0 με- 
ϑίησί τινα, αὖ ἴμ6 βϑῖὴθ {ΐϊηθ μεϑ'έεται αὐτός. 

εἶ τι δὴ πλέον φρονεῖς νυἱσ. ὙΥΒῖΟ ὙΥππᾶου Θχρ]αηβ: “δὲ ρίμβ }αηι 
βαρῖ8᾽, ἱ. 6. “ἽΡ γοιι αγὸ αὐ αἷϊ δοέέον ἵπ ψο πη (οἷ. 815.). ομηρίά: “ἢ 
λαρῖῃψ ψοῖι ποι απ ψ δοίίογ'" ἰβαπ 1 ἀο᾽ (νοῦ 15 οχρϑαϊθηί τι] 6 Υ 51.101} οἰγοῦπη-. 
βίδποοβ). βθμο1; ὠφελιμώτερον ἐμοῦ. ϑομπιᾶ! οομ]: εἴ τι δὴ πλέον πο- 
νεῖς. Ναποῖς οοπΐ: εἴ τι δὴ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἄκος. 1 ψου]ᾶ τϑδᾶ: τί δὴ πλέον 
φρονεῖς; “τυλαί δοδίος ἀοεέ ἐΐοῖν ριρο86 ἀοΐηγϑ᾽ ΟΥ τϑῦμπου τί δὴ πλέον 
φέρεις (οΥ φέρει); “τολαί αἀυαπέίαρε ἔλθη αοδέ λοι ({μιι5) φαΐ (4, Ο, 0. 
τοῦ σμικροῦ δ᾽ ἔτι! μεῖον φέροντα. 06. ργθ6. ποΐθ. 
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ΦΙ. ὦ γαῖα, δέξαι ϑανάσιμόν μ᾽ ὅπως ἔχω᾽ 
τὸ γὰρ κακὸν τόδ᾽ οὐκέτ᾽ ὀρϑοῦσϑαί μ᾽ ἐᾷ. 820 

δι ω Β,γ ὦ [χ2 3 -» 

ΝΕ. τὸν ἀνδρ΄ ἔοικεν ὑπνος οὐ μακροῦ χρόνον 

ἕξειν κάρα γὰρ ὑπτιάξεται τόδε. 
δ , ’ , (ς γρῳ ᾽ ἱδρώς γέ τοί νιν πᾶν καταστάξει δέμας, 
μέλαινά τ᾽ ἄκρου τις παρέρρωγεν ποδὸς 
αἱμορραγὴς φλέψ. ἀλλ᾽ ἐάσωμεν, φίλοι, 820 
ἕκηλον αὐτὸν. ὡς ἂν εἰς ὕπνον πέσῃ. 

Σιτροφή. 

ΧΟ. Ὕπν᾽ ὀδύνας ἀδαὴς. Ὕπνε δ᾽ ἀλγέων, 
[821-- 888 ΞΞΞ 848. 804.] 

819. ὦ γαῖα ...] Οὗ, Τὰ. 1085. ὦναξ “Διδη, δέξαι μ᾽. ϑαγίηρ {{Π|5. 116 
[γον 5. ἰπη561 οα ὑπ6 ροΥοιιηα, ἀπα [4115 ᾿ηἴο ἃ ἄθθρ 5166ρ. 

δέξαι ϑανάσιμόν μ᾽} ΑἹ]. δ17. μοῖρα καϑεῖλεν “Διδου ϑανασίμους 
οἰκήτορας. (Βα, ΚΕ. 989. 

ὕπως ἔχω] “415 1 απι᾽, αὖ ομοθ. Απί, 1388. ὥσπερ εἶχ᾽ ἐπενταϑ είς. 
820, Οὗ, ΒΠ65. 801. ὀδύνη με τείρει, κοὐκέτ᾽ ὀρϑοῦμαι τάλας. 
τοδ᾽] τοῦτ᾽ Ἐ. 
831. οὐ μαχροῦ χρόνου] “δείονγε ἰοηφ᾽. Τά. “εοἴδμῖι (ἐντὸς) πὸ Ιοηρ 

ὕπο". (Β4. Ο. 897. ἥξοντα βαιοῦ κοὐχὶ μύρίου χρόνου. 821. ἘἸ. 418, 
ΓΑ ΕΝ: “85. 9117. 

892, ὑπτιάξεται) “15 ἐφγροιυη ϑαοῖ᾽. ὅΒ6Π01: κλένεται, ἡ ὀπίσω ῥίπτε- 
ται. Ἤον. ὅδ. 1. 20. “ξέογέϊφιμο βιερίηπι5). 

τόδε] τόδε (γρ. τῶδε) Ἐ᾿. “866 λον" ΟΥ, 188. 7188, 
828. ἰδρώς γέ τοί νιν ...] “4. ρονερὶναἰΐογι αἱ ἰϑαδέ ἰς δεαοιοΐηρ ἢιἴ8 θη ἐϊν6 

οαψ᾽. Τῆι δος οὗ ἴμ6 Ῥοᾶάν Ῥοίηρ' {π|8 θα μα τι ΡῬουϑρίνύϊοη 15. ἃ 
ΤοΚθη ὑμαῦ πο 15 ἃροιῦ ἴο [811] ππημάθυ 0Π6 βοοίῃιηρ ᾿πἤπθηοο οἱ 5]166Ρ. δ αμα: 
““καταστάξει δέμας, ΡΜΡΘΥ ΘΟΥΡιι3 αἰ αϊίι"" , ΜΘ Ια: “8. 818. η. ὃ.; Οἢ 
Α]. 10. καρα στάξων ἱδρῶτι καὶ χέρας. Τυ. Τ07. ἱδρὼς ἀνήει χρωτί. 

Ἐμπν. Ἦδο. 240. ὀμμάτων τ᾽ ἅπο ᾿ φόνου σταλαγμοὶ σὴν κατέσταξον γένυν. 
Βδοοῖ. 620. ἱδρῶτα σώματος στάξων ἄπο. Μϑῖ. Ἐν. ΧΧΙΠ. 44. καὶ γενό- 
ὠενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο᾽ ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ 
ϑρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. ΕῸΣ {π ἀοιθ]θ δοοιδαῦνα 
νιν ὡϑᾶ δέμας οἵ, οπ 1801. Βιιγροβ θη]: ἔδρώς τε νιν τὸ πᾶν ... Βευῤῥπηδπη 
ὁπ]: ἴδρώς τέ τοί νιν ... ΤἩΙπᾶ, οοη]: ἴδρῳῷ ῥέον τε... α. δρῶτέ τ᾽ ἤδη 
(οΥ αὐτοῦ) πᾶν καταστάξει δέμας. ΟΥ ἴδρώς τε καὶ δὴ πᾶν καταστάξει 
δέμας. 

᾿ς γέτοι Α. Β.1,. Τι δέ τοι Κ΄. σοη]. Ὀ1ηᾷ. τε οοηΐ]. Βαϊία. Βατρ'. δα. Ἠδτνί, 
8234. ἄκρου ... ποδός] “γοηι ἐλὸ οαϊγοηιίῃ ὁ 6 [οοί’. 
παρέρρωγεν] “Πα5 ὑγοίοη ἤον ει". τ, παρέρρωγ᾽ ἐκ ποδός. 
820. αἵμορραγής] αἱμορραγὶς ΔΙᾶ. Οομιραια αἱμοβαφὴς Α]. 219. αἵμόρ- 

φυτος. Ζβομ. ΕἾ. 2106. ΑἸ80 πυρορραγὴς «Αὐῖβι. Δοὶ. 988. 
αἱμορραγὴς φλέψ] 2,561. ΕΥ. 210. αἴμόρρυτοι φλέβες. 

820. εἰς ὕπνον πέσῃ] ΝΥ ἤπα ὕπνῳ πεσεῖν ἴπ ΖΕ ΒΟ γ]ὰ5 Εππι, 123, 
ὕπνῳ πεσοῦσαι. 

827 {0 “«Αἴἴον {Π|0 ΡΓάγον ἰο Ὕπνος {ΠΗ} ᾿ὸ 1] βοπᾶ ρϑη!]ο ἀπα Ἰοηρ- 
ΒΙΛΥΡΕΒ, ΒΌΡΠΒΟΟΙοΒ. 12 
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Εἰ εὐαὴς ἡμῖν ἔλϑοις. 

ὦ Ομ 6] ΘΙ ΤΌΘ. ἰο {1|2 Βα δγου, ὑπ6 ΟἸοστι5 πυρὸ ΝϑοΟρίο θιηιι5 ἕο ἰδ κα 
ΓΕ. δανεαπίερθ οὗ {Π15 ΟΡρουθιηῦν ΠΩ ΟΔΥΥΥ ΟΗ ὑπ6 Ῥουνυ. ΑἸ Πποαρ Νοορίοϊο- 
᾿ τῆτι5 τ] θοῦβ {π15 δάνιοθ, 1ᾧ 15. ἡθροϑαίβα Ὀγ ὕπ ΟΠουῦιιβ, γιὸ ἃγθ τ ἱπηρογῪ- 
νς Ε ἔθου δοαπαϊηΐθα νυν ὑΠπ6 οἰγοπιηβίύϑησθβ οὔ π6 οδβθ." (ϑολη.) ““ ΟτἸμηὶβ 

ΟΠΟΥΣ οὐαῦϊο 60 βρθοίδαί, πῦ ἀομηῖπο, ἀππὶ ἀογιηῖϊεῦ Ῥμϊ]οοίοίθθ, 46 ἀἸβοθαθηαιὶ ' 
δὲ Θαπὶ ΔΙΓΟτι ορρογταπῖαίθ. Ρογβαδάθαί. 5. (ϑεν) [Ι͂ῃ ἰκ δῆμον {Πγ5565 : 

ς ΡΥΔΥ5 ΕἘπι. Ογο]. 601. σὺ δ᾽, ὦ μελαίνης Νυκχτὸς ἐχπαίδευμ᾽, Ὕπνε, ! 
ἄκρατος ἐλϑὲ ϑηρὶ τῷ ϑεοστυγεῖ. ΤΙ Ῥδδαθα] ἀθβουιρίϊοη οὗ 51660 15 
αἀγᾶνγῃ ἔγοτη {Π6 Ηοχιοτῖς ἀπήμονα ὕπνον, ϑΟΘΟΥΑΙηΡ; ἴο Ἐπιδί. Ῥ. 914, Ὁ» 
ΟΕ, Ἐπ:. ΟΥ. 311. ὦ φέλον ὕπνου ϑέλγητρον, ἐπίκουρον. νόσου, Ι ὡς ἡδύ ! 
μοι προσῆλθες ἐν δέοντί τέ. Ι ὦ πότνια λήϑη τῶν κακῶν, ὡς εἶ σοφή, | 
καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν εὐκταία ϑεός. ΟΥρμ. αθ ϑοιηη. λυσιμέριμνε, κό- 

πῶν ἡδεῖαν ἔχων ἀνάπαυσιν, | καὶ πάσης λύπης ἱερὸν παραμύϑιον ἕρ- 
πων (ὕπνος). 

ὀδύνας] ὀδυνᾶν ϑογί. ὀδύνας 566π8 ἴο Ὑϑίδυ τποσθ ρδΡ ΙΘα] Δ. ]ν ἴο 
ῬοΔΙγΥ ραΐπ, ἀλγέων ἴο τηθηΐϑ]. 

ἀδαὴς] ὅ6801: ἄπειρε. “Ζιοοπϑοίοις ο[. Ἡδετοά. 11. 49. δοκέει μοι... 
ϑυσίης ταύτης οὐκ εἶναι ἀδαὴς, ἀλλ᾽ ἔμπειρος. Τι. 28. ἀταρβὴς τῆς ϑέας. 

ὕπνε δ᾽ Α. Κ. 1,. ΑΙα, Ταση. ὕπνε (ομι. δ᾽) Τ, ὕπν᾽ Β. 610]: ἀπὸ 
κοινοῦ τὸ ἀδαής. Τηβίοδα οὐ Ὕπνε δ᾽ ἀλγέων νὰ 5Πο114 πᾶνε δχρθοίθα 
γαῖμεν ἀδαὴς δ᾽ ἀλγέων, ἀδαὴς Ὀδίπρ' {π6 διμρμαῦῖο ποτ. ὅο 1]. ρ΄. 2879. 
Αἴας, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ᾽ ἔργα τέτυκτο. Ανονο 638. ἀλλ᾽ ἔστ᾽ 
ἐκείνῳ πάντα λεχτὼ, πάντα δὲ | τολμητά. Α1. 1060. δοκοῦντ᾽ ... δοκοῦντα 
δ τεδίοι, ΘΠ}, Μαᾶ. 98. κινεῖ Ἀραδίαν, κινεῖ δὲ χόλον. ΕΟ ον ΠῚ δ2ι 
εἷλε μὲν τὴν ᾿Επίδαυρον, εἷλε δὲ αὐτὸν Προκλέα. 

ἀλγέων)] ἀχέων Ἐ. ἄλγεος Ηδση. ᾿ριδ. ΤἩοοίν, Μοίν. 8. 290. δα Ἐοίν, : 
Ρ. 18. ἘῸΥ [6 τηρῖγο οἵ, ου Ἴν.. 1008, 

828, εὐαὴς (εὐμενὴς ἘΝ) {π6 τπι85. Α14. Τιγη. Βχ. για. ϑοιη, ΒΕΙΡΊς, ᾿ 
εὐαὲς [Ηφυτη, 11} 1π4. γΥυαπα. Ἠδτί, βεγέ. ΝοΙ.. ΤῊ ννοχαβ οὗ {86 5610]. εὔπνους, ᾿ 
εὐμενὴς ῬΥΟΌΔΌΙΥ τοῖον, ποὺ ἰο εὐαίων, Ῥευΐ ἰο εϑαής. Τ1ηΔονΐ οἶδ65 ς 
ΗΘΒΥΟΙ: εὐαδὲς, εὔπνουν. εὐάδης (50Υ. εὐαδὴς), εὐήνεμος. οἵ δὲ εὐάης 
(βου. εὐαὴς, ἃ5 ἃ 11{{16 αἴϊοι γγθ μῶν εὐαὴς, εὐήνεμοςρ), ΔῊ ΡῬΥΟΡΟΒΘΡ ἴο 
γοδᾶ πο εὐαδὲς (ποῖ πονγανον ἔγοπι ἄω, μα ἴγοιῃῃ ἁνδάνω). 1]6 πηθίχο 
15. Υδύμου τιποουϊδῖη. Ὀιμαουΐ ροῖνοβ 8.5. ὕπ6 τηϑῦγθ τυ. -.-“-, ἃ ΟΠΟΥΙΒΙΩὉ 
ὙΠ} ἃ τη] οϑθιι5, δ5 ἴῃ ΕἸ, 129, ὦ γενέϑλα γενναίων. ΤΊΘ658 ν61 565 (828--.82)), ; 

ς 8.5. ὙὙ611 ἃ5. ὅπ6 ϑη ιϑῦορ ΪΟ. ΟΠΘΒ5 (δ4-- -8.) 61 ΑΘ. (49 9} ΘηάΘαΥ ΟἿΥΒ ἴο } 
τϑῦπιοθ ἴο ἀοομηηῖδο πλρίχο, ὑππ5: εὐαὴς ἡμῖν ἔλϑοις, εὐαίων 1ᾳὰ. εὐαὴς ἡμῖν, ἶ 
εὐαὴς ἔλϑοις], Ι εὐαίων ἄναξ, ὄμμασι δ᾽ ἀντέχοις Ι τανδ᾽ αἴγλαν, Ι ἃ τέ- 
ταται τανῦν. ἴϑ᾽ ἴϑι μοι παιών. ΒΕΡΡῚς 60η]: Ὕπν᾽ ὀδύνας ἀδαὴς, Ὕπνε 
δ᾽ ἄλγεος, εὐαὲς ἧμιν | ἔλϑοις, εὐαίων ὠναξ. Εν {Π6 τιδ οὔ 1π6ὸ νοορείίνο, Ἷ 
1 εὐαὲς (ἃ5 ἁδυεπὲς (ὰ. ΗΕ. 151.) Ρ6 χἱσμῦ, οἵ, οα 7601. πα Α]. 695, Πὰν 
ἀλίπλαγατε... . φάνηϑι. ΤΡΔΉΒΙαίο: “οί ῥὑγοαΐμίπ", 11κ ᾧ' σΘηὉ]16 ῬΥθθΖρ, 
δ τρσμ ἕ: ῦ99͵ χώρῳ ἐν εὐαεῖ. Εν. ἨΘΙ. 1020. εὐαεῖς ἀνέμων πνοᾶς. 
101 . ῬΙΝΑΘΙ, Εν, Π|. 86. ἀνέμων τ᾽ εὐαέσιν ῥοϑίοις (ἀνάγονται ἄκατοι). 
ἐοΐ Οἄ, ε΄. 296. Ζέφυρός τε δυσαής. Ἡογοᾶ. 11. 117. εὐαξϊ τὲ πνεύματι 
χρησάμενος καὶ ϑαλάσσῃ λείῃ. Μοβοῖι. 14. Π|. θὕ. νάρκισσον ἐύπνοον. 11]. 
480. ἁδυπνόων ... ὀνειράτων. ῬτοΡ. 1. 8. 1. “7 αἴ υἵδα γεἴδϊ πιο! θλι 81, αὐ 6 ' 
ψιϊοίοηι 1 Ογηιλία». “ΤΠ ΟΠου5. οὐὁἨ τλϑγῖπθιθ ὈΟΙΥΟΥν ἃ τηθύδ ΡΠ 6}. ΟΤὴ 
πρὶν οὐνη ΟΠ] πρ’, ἃ5 αὖ 8δῦ. ΟἿ, οη ΔΑ}. 200.᾽ (ϑολη.) Δ {πὸ βθοοῃᾷ 30118}18 



θυ 

ΨΥ Ἐπὶ Ἀσ ἸΑΘ ἘΣ ΣΟΘ Το, των ΠΕ ἐπι Απρ - ΧΑ 

Ἶ ΦΙ ΔΟΚΤΉΤΗΣ. ἭΝ 

3 ’ὕ 3 ’ 5 . 

εὐαίων εὐαίων. ὠναξ 
νιν; 

ὄμμασι δ᾽ ἀντέχοις 880 

ἴῃ εὐαὴς ἰδ5 Ιοῃρ', ΜΠΘΙΘαΒ ἃ 5πουῦ 501116 ἀρρθδνβ ἴο 6 τϑαιϊγθα (οἷ, 

844), Ι δὰ ἱποιπρᾶ το ὑπῖηκ ὑπαὶ βόρμοοῖθθ. νυγοΐθ βοιμϑίμίηρ 6156. τ5 εὖμε- 
νὲς, εὐαδὲς, σύμμαχος, εὔκολος. 

ἡμῖν Β. Κ. 1..ὄ Α14. ἡμὶν Τ΄ Ταχη. ὑμῖν Α. " 
ἔλϑοις) ἔλϑης Ἐ 
829. εὐαίων ΟἿΪΥ οποθ Α. Β. Ἐ᾿, Κ. 1,. Α14. εὐέων ἨδΔ1]1. εὐαίων εὐαίων 

Τ᾿ Τάγῃ, ΟἿ, ΤῊ. 81. Ἐν, Τ18. τὸν εὐαιῶνα πλοῦτον. Ἐπὶ. Του. 126. εὐαίων 
εὐαίων εἴης, ὦ Λατοῦς παῖ. Βαυτγροβ γτϑπᾶθυβ εὐαίων “ργορίϊϊοιις᾽. Οοπι- 
ῬϑΓΘ μαχραΐων, ΑΊ. 198. 1 πνουϊἹὰ γτϑδᾷ εὐαίων ἀναξ, “λοι ὑϊο556α φοά᾽, 
δα βανάν μοι; τέχλνον ἴῃ ν. 848. ΟἿ οχ νυ. δπηΐ. 848. 

ὦναξ] ὦ 'ναξ ΔΑ. Ἠδῖῖ. οἴο. ΑΙ. ἄναξ Τατη. 1 5Ππου] ρῥγοίου ἄναξ. 
ΤΠ οοργιδίβ οἴθη ἰηβουῦύ ὦ ᾿ϑίογθ νοοϑίύϊνθβ. ὙΠ6 τηθίτθ οοηβὶϑίβ ὃρ- 
Ῥδυθῃθν οὕ ὃν ΤΩΟ]ΟΒδτι5. ἃ Πα ἃ ΦΟΟΘΉΤΉ115. 

890. ὄμμασι Β. Κ. 1,. Τ. Τατη, ὄμμασιν Α. ΑΙά. 
ἀντέχοις {π τη55. Τ᾿. Α14. Ταση θυ. ΝῸΚ. ἀντέσχοις Μιιϑρυ. Βι. Ηδυμι. 

θιπᾷ. Υπμπᾷ. ΗἩδτί. ὅοπη. οοη]. Βουρῖς. (ΟἿ, οα 808.) ἀμπίσχοις Βαγροθ (ὙΠῸ 
δχρὶαίηβ αἴγλαν οὗ ἃ “ϑΦαπαι). ΜΥθππάου 4130 ρτόροβθβ ἀμπίσχοις, 601]. Ἐπιν. 
Ιοη. 1158. τοΐίχοισιν δ᾽ ἔπι ! ἤμπισχεν ἄλλα βαρβάρων ὑφάσματα. Οομι- 
Ῥᾶγθ ἴοο Μοβοῖῆ. 14. 11]. 4. Ὕπνος δ . λυσιμελὴς πεδάᾳ μαλακῷ κατὰ φαάξα 

δεσμῷ. Αὐἱϑί. ΝᾺΡ, τοῦ. ὕπνος δ᾽ ἀπέστω γιυκύϑυμος ὀωμαάτων. 80 8150 
ἴη Ονα. “ αμηιηα .... υἱποία δορογε᾽. Ἡδυη: “ργωίθηίαμι ἰδθηθαβ". ΘΟΠΠΘΙά: 
ΒΟΥ ΡΘΪΥ ΘΧΡΙΘΙ ἢ 5 ἘΥΈΞΣ ΤΈΘΝ “ οδίοηάθηαο αὐοθαβ" (ἸἸκΚ6 “ ἀοἠορηάθυα αἰϊοιῖ 
αἰϊφεῖ). αι. ὄμματος ἀντίσχοις (οὐ ἀντίσχων). ΟΥ, (Βα. Ο. 1650. ὀμμά- 
τῶν ἐπίσκιον | χεῖρ᾽ ἀντέχοντα κρατός ({π6 ρ6π.). ΟΥ ὄμμασι δ᾽ ἀμπίσ- 
χοις. ΓΘ τηϑίγθ δρρθδῦδ ὕἤο "6 ὁπουΐϊϑιηρῖο. [1 ἀοομηηῖδο, αἰθγθης ΤΟΥ 5 

Οἱ βίο ἢ. γϑύβθ85 δὺ6 οἴδθῃ πηϑύομθα ἴῃ ὅορῃ. 83.866 6. ο. ὅ10. 
αἴγλαν πὸ πι85. γι]ρ. ἀχλὺν Ἐοῖδις. ὕγακ. Εν, οοη]. ΒοΥρκ. αδπᾶ Β. 

ΤΊ θυβοῃ. Αἴγλη οὐσιγβ ὕνιοθ ὈΘ51 465 ἴῃ οὐ ϑαῦμοῦ,, πα 1 {Ππ6 56η86 οἵ 
ΒΡΙΘηάοιι οὐ Ὀυϊρ μθοβ. (ΕΒ. Π. 207. τας τὲ πυρφύρους ᾿ρτέμιδος αἴγλας 
(“σίοαριΐηῷ, ἰογολο5)). Απῦ. 610. Ὀλύμπου μαρμαρόεσσαν αἴγλαν (ϑλίπίης 
δρ!οπάοι "). ΟἿ, αἷϑο ομι. Οἄἁ. δ΄. 46. ὥστε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ 
σελήνης. ζ΄. 46. μαλ᾽ αἴϑρη  πέπταται ἀνέφελος, λευκὴ δ᾽ ἐπιδέδρομεν 
αἴγλη. η΄. 84. Ἐπιν. ΤΥο. ὅ49. παμφαὲς σέλας πυρὸς μέλαιναν αἴγλαν 
ἔδωκεν. (ΛΥ̓ΘγΘ 566 ϑ'61416..) Ἂἴγλη οὐοουγϑ 56 ΥΘΓᾺ] {1π|65 ἴθ ΡΙηᾶδυ ἴπ 
π6 56η856 οὗὨ “ΛοηΟΥ, οίογψ" (οἵ ἃ νἱούουυ οὖο.). Ἡθυτηθηη ΘΧρ δίῃ 5: “5}1]6Ή- 
ἡογοηι, ψιαΐθηι πο ἠαδεξ", 1. 6. ἈΠ} ΒΡ] Θπάουθια, 564 ἐθηθῦγαβ. (ΟἿ, σιγρ, 
Ζξπ. ΥἹΙ. 458. “αγοὸ ἱμηιπο". παν. Ηδθο. 1066. εἴϑε μοι ὀμμάτων αἵματόεν 
βλέφαρον ἀκέσαιο, τυφλὸν, “Ἅλιε, φέγγος ἀπαλλάξας.) Ὀϊπάᾷ: “ οαἰϊρίνιδηι 
οἠδιιδαηι οοιῖς ῬΗϊοοίοίω ἀογηιϊθηΐ5". Ομ πμθια. ἀπαδυθύθπαβ ὑπ15 οὗ {πὸ ἴη- 
ΟΡΡουδαπο οἷα οὐ {πὸ τοϊα- ἀν σὰη. ομα]άβου (ταῦ. ρ. 58.) ἴῃ [π|κὸ 
ΤΠ] 116} ΘΧΡΙ ἰη 5 1Ὁ οὗ πὸ ὈΥΙΠΙαηῦ Τρ οἵ {Π6 5π|ηὴ, νυ πο ἢ. γν 85 ΒΡυ θα οὐοὺ 
πὸ οὐϑ5 οἱ Ῥμῃιοοίοίθθ, ἀπα ργυόνθηΐθα πΐμὶ ἔγοπι ννακιπρ. Δ ΘΙ οκου (ΕΠ 6 ἴῃ. 
Μι5. 1838. Ρ. 451.) τιπαἀουβύαπας αἴγλαν ᾿Θγο ἴο Ἰπθᾶη “ἃ απ, ῶ. βιίϊοξδς 
(ΟἿ. Ἐν. ὅ294. Ῥιπᾶ, Ῥ. 11. 18. ἀέϑλων Πυϑίων αἴγλαν στεφάνοις. ΧΙ. 8 

ΌΠΟΙ: τοιαύτην δὲ αἴγλην, ἥτις νῦν τέταται, ἀντέχοις τοῖς ὄμμασι. λέ- 
γει δὲ τὸν ὕπνον, εἴα. Τὴ ἴανοιν οὐ {πὸ οογγοοίίου ἀχλὺν ΝΥ ΔΙΚΘΗ͂Θ]α οοηι- 
Ῥᾶϊθ5 Π. ε΄. 090. τὸν δ᾽ ἔλιπε ψυχὴ, κατὰ δ᾽ ὀφϑαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς. 
π΄. 844. Οα, χ΄. 88. ΑΡΟ]]. 1}. 1Υ. 1090. πολλὴ δὲ κατ᾽ ὀφϑαλμῶν κέχυτ᾽ 

12.. 
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’ 93 " κι ’ὔ " 

τανδ αἴγλαν. ἃ τέταται τανῦν. 
ΨΩ 2 Ξ' 2 κϑ ἴ ὦ ἴϑι μοι παιῶν. 
ΡΥ ΩΦ »ΣὌ 

ὦ τέκνον. ὃρα ποῦ στάσει. 
ΡΞ ’ -»" 3 -“ 

ποῖ δὲ βάσει, πῶς δέ μοι ταντεῦϑεν 

ἀχλύς. Αἀᾷ 1. υ΄. 821. αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κατ᾽ ὀφϑαλμῶν χέεν ἀχ- 
λύν. ΛΔγοβηοοι. ΕὙ, 98. πολλὴν κατ᾽ ἀχλὺν ὀμμάτων ἔχευεν (56. ἔρως). 
Τπιοῖαπ. Ἡδυτα. 86. τοσαύτην ἀχλὺν ἀποσεισάμενος τῶν ὀμμάτων. Ἡ]ΡροοΥ. 
γ. Ο. 908. ἣν σκότος περιχυϑῇ. 

891, τέταται) ΟΕ, Οἁ. λ΄. 19. ἀλλ᾽ ἐπὶ νὺξ ὀλοὴ τέταται δειλοῖσι βρο- 
τοῖσι. 1]. π΄. 866. ὅτε κξε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ. Απύ. 134. ἐτάϑη πάταγος 
Ἄρεος. 6000. ἐτέτατο φάος ἐν Οἰδίπου δόμοις. ὙΠδορπ, 1017. ὄρφνη γὰρ 
τέταται. ᾧχ. κέχυται. Οὐ, ῬΥύδοΙ.. 88. κέχυται νόσος. 1]. ξ΄. 108. τῶ δ᾽ 
ὕπνον ἀπήμονά τϑ λιαρόν τϑ! χεύῃ ἐπὶ βλεφάροισιν. ρ΄. 210. ἀμφὶ δ᾽ 
ἄρα σφιν .. . ἠέρα βδλτιν | χεῦ᾽ θα. β΄. 895. ἔνϑα μνηστήρεσσιν ἐπὶ 
γλυκὺν ὕπνον ἔχευεν. τ΄. ὅ90. οὔ κέ μοι ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισι χυϑείη. 
ῬΡῬιπά. Ῥ. 1. 18. ξεν ῬΗσσ ον δ᾽ ἐπί οἱ νεφέλαν ..., βλεφάρων ἀδὺ κλάϊστ- 
ρον, κατέχενας. 

τανῦν] τὰ νῦν Τ,. Νδιοῖ. [τὰ] νῦν ΒεοΥρΊς, 
882, ἴϑι ἴϑι μοι παιών [6 πι55. Υαιμπα. ϑὅομη. θ᾽ ἴϑι ... Βουρκ. 

ἔλϑ᾽, ἴϑ'. ἴϑι ... Ἡογα. ἤἔϑι δ᾽ ἴϑε μοι Ἤδρτι, Βοίν, Ρ. 18. ἴϑιε μόλε μοι 
παιὼν οοπ]. Ηδη. ἃρ. Ετί, ὦ ἴϑ᾽ ἴϑι ... δῦ. ἴϑ᾽ ἴϑιε μοι παιήων 
Π1πη4. θεν δ] ἐπ ἰούτια ἴῃ. 0Π6 Θομηηοη γΘδαϊηρ' 15. ΠαΥαΪν ἀοίθη 1:16, 
φα. ἴϑ᾽ ὦ ἴϑι μοι παιών. ΟἿ, ν. δῦ. 848. 

παιών] Ἐπν. ΗΙΡΡ. 1878, καί μοι ϑάνατος παιὰν (παιὼν ) ἔλϑοι. 
889. ὅρα [Π6 τη885. ὅρα γε Τ᾿. Ταχῃ. 
ποῦ στάσει, ποῖ δὲ βάσει) β6Π01: ποῦ στήσῃ τῆς γνώμης, ποίας ἐρίῳ: 

μης κρατήσεις. 6]. Τ: βουλεύσῃ. Οἵ. Α]. 1231, ποῖ βάντος 1 ἢ ποῦ στάντος. 
(α. Ο. 110. ποῖ τις φροντίδος ἐλϑη: 810. ποῖ φρενῶν ἔλθω; ΔΛηΐ. 49. 
Ἐπὶ’. Ηδθο. 1079. πᾶ στῶ, πᾶ βῶ, πὰ κάμψω ...;: Απ δἸπποϑῦ ρυόνθυθ !δ] 

οχρυθϑβίοη. βόηθα. {π|πκ5 {π6 ΟἸουτιβ ΒΡΘαὶς ΟὨΪΥ βαρροδυνογ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ 
πού ἴο Ῥοίχαν ὑπϑιιβοῖνο τὸ ΡΠ] οοίθίθβ, ΒΡ ΡΟΒΙ ΠΡ ἃ νου ἴο γϑϑοἢ Πἰβ. ΘΔΥΒ. 
Ἡδποθ ὑπὸ ΟΡΒΟΌΥ οὐ 5ΘΥΘΥΆΪ ραδθθαρθθ. Οἱ. ποῖ δὲ βάσει. ποὺ ποτ᾽ εἶ 
φροντίδος; ὁρᾶν ἀκμή. ΤΠδ οογγθούϊοῃ οὐ {118 γΟΥΒ6 15. ΨΘΥῪ πιποθυφαΐη, 
οὐῖηρ' ἴο ὅπ οοΥγαρύ βία οἵ {1Π|0 σουυθϑρομαάϊηρ' οηθ 80. 

8538--4, στάσην ... βάσηι Τ,. 
834, ποῖ] ποῦ Ἐ. 
πῶς δὲ] πῶς τε Ἠστπι. Θομη. 
μοι] σοι [Ηϑυπῃ.] ΕΥΠ, ῬΘΥμΔΡ5 ΣΙ Θ ΕΥ. 
πῶς δέ μου τἀντεῦϑεν ἐκφν τλλθς ὁρᾷς. ἤδη ... ΔΙ. Ταχπ. πῶς .... 

φροντίδος. ὁρᾷς ἤδη, ον ΒΥ. πῶς ... φροντέδος" ὅρα. ἤδη γαῦν. πῶς 
. φροντέδος: οὖρος ΣΞ Εγί, πῶς δ, φροντέδος. ὁρᾷς ἤδη. ... Ὀϊμᾶ, 

ὙΥαπᾶ, ϑομη, πῶς .. . φροντίδος. πέρας: ἤδη .. ἘΠ ἄν. ΠΟ ΞΟΙΝΟΙ: ἐὰ μδτὰ 

ταῦτα πῶς ὁρᾷς φοδνιδοῦ: ὁρᾷς. ἀντὶ τοῦ ΡΤΟΣς Βαϊίπι: “δέ ψιο- 

γιοο πιῖϊμὶ φῶ γτϑϑίαπί ομραπάᾶα δἷηι". Ἰ ς, “τολαΐ ἴ56 10 δὲ ἄοπθ α{ίον'" 1λὶ8 

(ποα)». ἘῸν πῶς δέ μοι αιι. πῶς δ᾽ ἔχει. Λέϊον φροντίδος 1 ννου]α τηϑγ}ς 

ΟΗΪΥ ἃ οοπιηα,. Βα, α8. ὅΠπ6 γθδάϊπρ' ἴῃ {πὸ ΔΗ ΙΒ ΓΟΡΠ6. 15. αἶδὸ τπποογίδίῃ, 

10 15 ἀπῆοι!δ, 1 ποῦ ᾿προβϑῖρα, ἴο γθϑύοσθ {π ὅγιιθ γϑϑαϊηρ' ΠΘΥ6, 
τἀντεῦϑεν) τἀντεῦϑε Τ. Ταχπ, οτι. Ἠδγί, 
τἀντεῦϑεν φροντίδος} “Ἡγλαί γϑηιαῖηα [ὉΥ οοπδί ον αίΐοπ᾽, Οἵ, 89ὅ, 

ἀλδουνδυσόι κον 
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φροντίδος ὁρᾶς ἤδη. ὃ. 88 
πρὸς τί μενοῦμεν πράσσειν ; 
καιρός τοι πάντων γνώμαν ἴσχων 
πολὺ παρὰ πόδα κράτος [ἀνδράσιν] ἄρνυται. 

τοὐνϑένδε, ΕἸ. 1337, τἀνϑαδε. Ατὶϑί. ΡῚ. 57. τἀπὶ τούτοις. Ἡδρτοά. 1. 
σοὶ μελέτω τὸ ἐνθεῦτεν. 

880. ὁρᾷς ἤδη {π6 τη885. νπ]ρ. ὅρα. ἤδη Ηθδῖῃ. γῶν. ὁρᾶς ἤδη; 
Βεποᾶ, οὖρος ἤδη Ετ΄. πέρας; ἤδη ... δι. οὐ δρᾷς; ἤδη. Βυγρ. Ὑ͵υμ- 
ΟΥ Θχρίθίηϑ: “υἱάος 2απὶ φιῖα ἩΕΙΕ ΩΝ δῖ1) (1. 6, ΔΡθιιμάπιη 6556. τϑ]]οῦο 
ῬμηΠοοίοία). Οα. ὁρᾷν ἀκμὴ (ΟΥ καιρὸς, οΥ δὴ δεῖ), 1. 6. “1έ ἴδ ἐΐπι6 ἰο 

. φοηδίογ7. 

886. πρὸς τί ...:] ϑομηθια: “70 τολαὶ ριροδ δμαῖϊ τὸ6 τοαῖέ ἐο (ὁ 143 
Αὐῖδύ, Τγ5. ὅ26. ποῖ γὰρ καὶ χρῆν ἀναμεῖναι; ΟἿ, οα ΕἸ. 958. Μ)απᾶ: 
««α φιϊὰ βαοϊμηάμηι πιαηθηι ἢ 6011. Ζῦθοι, Ἐπ. 677. μένω δ᾽ ἀκοῦσαι. 

μενοῦμεν {π6 τη85. Τ. σεγιι. ϑομη. Ὠϊη4. ΠῚ, μένομεν Ἐγΐ͵ ὨΙπᾶᾷ. ΤΙ. 
υιμηάᾶ. Ἡδτγὺ. Βουρς. Νάυοκ. ΟἿ, οἡ ν. δηὺ. 852. 

8587. καιρός τοι ...] “Ορρογζιιγϊέψ, λαυΐηπᾳ (ἱ. ὁ. τουλόη δομιδίπεςα τοῖἱ ἢ) ἡμαφ- 
γηθηιξ, οαγγΐος ἃ ἀεοϊαοα ϑδιερογίογί αὐ οποα ἴπ αἱ οαδοβῦ. ἸΤ. 6. ὯΝ 156. 0ὉΠ6 
ΡῬΙ1ΖΘ, ὙΠῸ τς {Π6 αάρτηθηῦ ἴο 56 126 οι Π6 τρτ ΘΡΡου αμῖυ. ὅ6801: 

"ἐπὶ πάντων. ἡ μετὰ εὐκαιρίας σύνεσις πολλῶν ἐπικρατειαν ἐν ἑτοίμῳ 
καρποῦται. Τἥπνγοοῦ ΘΧΡΙΔΙΏΒ: ορρογ μηίαϑ, ψιρ ἴγι οΟηιγεῖδιι5 γδῦιι5 ορίϊΐηια 
οοηϑεἶ, οὐδ: 6011. ΑἹ. 169: τούτων “γνώμας προδιδάσκειν. ΟἿ, 466. καιρὸς 
γὰρ καλεῖ ... ἘΠ. 15. καιρὸς γὰρ, ὅσπερ ἀνδράσιν | μέγιστος ἔργου παντός 
ἐστ᾽ ἐπιστάτης. Ῥιπᾶ. Ρ. ΙΧ. 82. ὁ καιρὸς παντὸς ἔχει κορυφαν. ΙΥ͂, 286. 
ΓΠ6 οχϑοῦ τηϑϑηϊηρ ΠΟΥΘΥΟΥΙ οὗ {Π|8 ΡαΒΒαρῸ 15. γῦμπου οβοῦσθ. Μυβργανθ 
ὁοπ]: καιρός τοι πάντων᾽ γνῶμα δ᾽ ἔχων ... Βυτροβ τοαᾶβ: ἤδη (πρὸς 
τί μενοῦμεν) πράσσειν Ι καιρός᾽ γνώμαν ἴσχων πολύ τις παρὰ πόδα 
πάντως Ἀράτος ἄρνυται. Ὕο τϑιηδυκδ: “Τὺ 15 ποῦ ΟΡΡου ΠΥ πδ΄ ρΡο5- 
565565 ἰα]οηῦ; θαὺ 1Ὁ 15. {Π6 τηϑ, γγῆ0 Μιὰ 8 ὈοΤΝ μϑΡρον αν δη ἰα]οπύ, ὑπδῦ 
σαῖτιβ {π6 οὈ]θοῦ ἴῃ νίθνν." οφᾳ. καιρός τοι πάντων᾽ γνώμαν δ᾽ ἴσχων ... 
1. 6. “1λογα ἐδ αρηὶ ορρογεμρϊίμ ἴπ αἷΐ ἐλίπηδ; απ ὦ ρϑύϑορ τὐὴὸ ροδ565565 
)ιασηιοηέ εἶθ. ΠῚ5 Πὴ6 Θομδίδίβ οὐ ὕπυθθ τηο]οϑδὶ. Τὺ ἴθ ΟΌΒΘυγ 16. {π8ὺ 
0π6 ΘΟΥΥΘΒΡΟΠαηρ' νοῦ 886 (888) ὁμἀ5. νυ] ΦΙπηοϑὺ {Ππ6 ϑϑιηθ νγοσᾶβ, γνώμαν 
ἴσχεις. : 

πάντων) Βυθποῖς ; “οηιπὲὶ ἵη γε᾿. χα. πάντῃ. 
γνώμαν] δώμαν Ἠατί. γνῶμ᾽ Βοιρὶς. ῬοΥμαρΒ5 τἰρθθγ. ΟἿ, Τὰ, ὅ98. 
838. πολὺ π6 πι|55. ντα]ρ, Ηδφγτῃ, ΠΠ, ΠΙπα. 11. πολὺ τι πολὺ Ἠδρτμι. 

Ῥῖηᾶ. 1Π. ΟἿ, ΕΠ. 217, πολὺ γάρ τι κακῶν ὑπερεχτήσω. ΑἹ. 414. πολὺν 
πολὺν με... κατείχετ᾽ ... χρόνον. ΤἼΘ πηθίγθ ὩΡΡΘαν 5 ὅο οοηβίϑί οὔ ἃ ἄσοῃ- 
τηῖτι5 νὰ ἢ ἃ ΟΥΘΙΪΟ. ᾿ 

παρὰ πόδα] “41 οὁποο, ἱπιπιοαϊαίοῖν". ΒυαποΙς : “6 υδοέϊσιο᾽. ϑ6Π01: πλη- 
σίον. ΟἹ. Β: ἐγγύς. Ἡδβγομ: Παρὰ πόδα. εὐθέως, ἐγγύϑεν. Τωιοίδη, 1. 
Ρ. 610. “““9]}|6η Ρ. 247 Α. τῶν λεγομένων παρὰ πόδα καὶ πρὸ τῶν ὀφ- 
ϑαλμῶν δείκνυσιν ἐναργέστερον. Μδροοδρ. ΠΙ. 4. 8. 1Π|.. ὅ. 8. (Τμ6ην.) 
Ιῃ ῬΟΙΥ ΙΒ τν ἢμπα παρὰ πόδας, κατὰ πόδας, ἐκ ποδὸς, ἐπὶ πόδα. 

πόδα ΔΑ. Β. Κι. 1. οἴο. ΑΙ4. πόδας Τ'. ΤΌΤ. 
ἄρνυται) “Οανγῖος 0, οὐίαϊΐη5᾽. 6801: ἀποφέρεται. Βοίοτο ἄρνυται 

Ἡδιγηθηη, ὕο ΒΌΡΡΙΥ ὕπ6 ἀοἤοίθπου ἴῃ ὑπ τηθίγθ, ἰηϑουῖθ ἔγοτη οΟη οὔτι ΓΟ 
ἀνδράσιν, ἘῸΙ]ονγΘα ὈΥ ϑογῆ, Α ῬγΌΡΔΡ]6 οογτθοίίοη. ΟἹἮἉ, Ε]. 78, 
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Μεσῳδός. 

ΝΕ. ἀλλ᾽ δὃδε μὲν κλύει οὐδὲν. ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ οὕνεκα ϑήραν "ἢ 
τήνδ᾽ ἁλίως ἔχομεν τόξων, δίχα τοῦδε πλέοντες. 810. 
τοῦδε γὰρ ὁ στέφανος. τοῦτον ϑεὸς εἶπε κομίζειν. 
κομπεῖν δ᾽ ἔργ᾽ ἀτελῆ σὺν ψεύδεσιν αἰσχρὸν ὄνειδος. 

ἔ 
: 
- 

᾿ἀντιστροφή. ς 

ΧΟ. ἀλλὰ, τέκνον. τάδε μὲν ϑεὸς ὄψεται" 

889 ἢ, ““Νρορίοϊθιηιβ, ἴῃ ὙΘ ΘυΥἹηρ' ὅο ᾧΠ6 ΟΥ̓ΔΟΌΠ]ΔΙ ΥΘΒΡΟΊΒΘ,), 5ΡΘΔ].5. 1ἢ 
{π6 50] θη ὨΘΥΟΪΟ Τηθᾶϑι 6. π5Έ 8 Π]ν ΘΙ Ρ]ουθα ὈΥ ογδοῖθβ. Οἷ, Τὺ, 1000 [,᾽; 
(ϑελη.) Οὐμθυύννῖθα {Π6 τι86 οὗ Ἡθχϑιηθίθυβ ἴῃ Τυαροαν 15 ποῦ ΘοΙηηοη. Υ͂, 
ΗΘ γπι. 84 Αὐἱδῦ. Ῥορί. ρ. 184. 

δδὲ] ὁ Ἐς Ῥουπαρβ ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὐ κλύει... Ναρορίο]θιηιιβ τηθϑηβ ὑπαΐ, 
5 ῬΙΙΠ]οοίοίθθ 156. ἴαϑῦ δ 516 00 δη4 ὀομβθα ΘΗ] πιησοηδβοόϊοιιθ οὐ τοῦ ΠΟΥ 
γ6. ῬΙΘηηΐηρ', ἰῦ νν11}1} θ6 [6 51016 ὕο ΟΔΥΥῪ ΟΥ̓ ποῦ ΟἾΪΥ ὕπ6 θοὸν δπα ΔΙΥΟΥΒ, 
Ῥαΐῦ 4150 (1 οἢ 15 οὗ ἴδ. φυθδύθυ ΘΟ ΒΘ] Π06) ὑπο ὶν ΟΥΠΘΥ. 

ἐγὼ δ᾽ ὁρῶ] ἐγὼ δ᾽ ἐρῶ οοπ]. Βιυρ. 
ϑήραν τήνδ᾽ ... τόξων] ὅο 668. ἡλίου τόδ᾽ ... φάος. 
840. ἁλίως Β. 1,. ΑΙ. Τατη. ἀλέως Κ΄. Ὁ. 
ἴσχομεν Ἠδ]. 
841. τοῦδε γὰρ ὁ στέφανος] “Εν ἢιὶς ἴδ {6 ογοιοη ΟΓ᾽ υἱοίονψ ". δ ἴπη- 

561 ττιϑῦ ἴα κα ΤΎον, 84 ποῦ 5016 1 Πὶβ Ῥονν ἃ Π6 γον. Ασϊδύ ΤῊ, 94. 
τοῦ γὰρ τεχνάξειν ἡμέτερος ὁ πυραμοῦς. Ἐπ. 217, ἣν δ᾽ ἀναιδείᾳ παρ- 
ἔλθης, ἡμέτερος ὁ πυραμοῦς. 1288. Ἑλλανιε Ζεῦ, σὸν τὸ νικητήριον. 

κομίξειν) “70 ἐείολ". 
842. κομπεῖν δ᾽ ἔστ᾽ ἀτελῆ ...1 ὅ6801: ἐννοεῖν δὲ καὶ ἐπαγγέλλεσϑαι 

ἀτέλεστα ψευδόωενον, αἰσχρὸν ὄνειδος. “Απα ἰο ϑοαδί οΓ᾽ τυ]αί ἴδ ἱποονι- 
γίοίο (οπῖψ μαϊ οαφοιίοα), απὰ ἐμαΐ ἐοο τὐἱὰ (πο τοἰἑμοιί, ἀἰέον) ἱψῖηρ., 186. ὦ 
αἰϊεργασοίμί γεργοαολ". Ἠδ τηθϑηβ. [πΠὰῦ ἴο ἀορασὺ νιῦποαῦύ ῬὨΙΠοοίθίθθ Πῖπη- 
5618, δηα ΟἿΪΥῪ νυν Π15 ον ΘΠ ΔΥΤΟΥ5, ΦΙΘ᾽ ὕΠηΠ6 ἀθοθρύϊοη μ6 Ππδβ5 ΡὈΥϑο- 
{1564, νγουἹα Ῥ6 Ῥαὺ ἃ ΡοοΥ ὑπ ρῃ. Θομηθία; “1 156 ἃ ἤοιὶ ἄϊδηγασςε ἐο δοαξί 
Μαϊδοῖν Γ᾽ (6411) τὐιαςφοοηιρίϊο μοι ἀδοας᾽ (06 ΘΟΙΠΤΊΒ5105 θη Υτιϑύθα Ὸ ἢϊπ ὈΥ͂ 
ΤΠ|᾿γ 5565 νοῦ θ6. ΟἿ]Ὺ ΠΑ] δχθοπίθα, 1 6 συϑύπγηθα να πουί ῬὨΠΟοΙοΙΕ8). 
Οοππθοῦ ἀτελὴ σὺν ψεύδεσιν. ΒΙΠΆΠΠΔΥῚΥ ΕἸ. 61. δοκῶ γὰρ, οὐδὲν ῥῆμα 
σὺν κέρδει κακόν. ΘΟ. κομπεῖν δ᾽ ἔργ᾽ ἀτελὴ ... ΟΥ κομπεῖν δ᾽ ἄνδρ᾽ 
ἀτελῆ ... ΟΥ κομποῦσιν δ᾽ ἀτελῆ. ΟἿ, 417. σοὶ δ᾽ ἐφηρνη να ἶν ΤΥ τἐν ας 
πεῖν τόνδ᾽ ἄνδρ᾽ Ῥ) ὄνειδος οὐ καλόν. 

αἰσχρὸν ὄνειδος] “15 α αἰϊϑργαοοβμί ἐλίπρ 0 λαυὸ βαἰά οΓ οπε᾽. Τιδί. 

«{06 ορργοῦνγίμηι 661. ΟἿ, 411, ὄνειδος οὐ καλόν. ΑἹ. 1191. δύστανον 
ὄνειδος Ἑλλάνων. 

843. τέκνον] “ΠὩν ολϊϊὰ". Α του οὗ ϑηαθαχγιηθηῦ, δαάγθβθθα οὔθ Θν 61 

ἴο ΒΌΡΟΥΙΟΥΒ ἴῃ ἐκ τει 
τάδε] ΤΠ6 ἀραποίίοη οἵ Ῥι]Ποοίοθίθβ τη 561, ΑΠδυγουθα ὈΥ κεῖνο 8ῦ0. 

«μέ ἴηι τυῆαί χοῖι ἀηϑιυθν" πι6 δεθάμο {μ6ὸ ἰοπθ οὐ" ψοι υοἷοο᾽. .Α ἶηὺ [ο 
Νϑορίο]ολ5. ὅο Ἰονγοῦ ὍΠ6 ἔομο οὗ Πῖ5 νοῖθθ, ΤῊ ννοτεϑ ὧν δ᾽ .. λεύσσειν 
86. Ῥδυθη 6610. 
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ὧν δ᾽ ἂν ἀμείβῃ μ᾽ αὖϑις, 
βαιάν μου, βαιὰν, ὦ τέκνον, 840 

᾿ πέμπε λόγων φάμαν᾽ 

ὡς πᾶν τῶν ἐν νόσῳ εὐδρακὴς 
χε ) .. ’ 

ὕπνος ἄύπνος λευσόδειν. 

ἀλλ᾽ ὅτι δύνᾳ μάκιστον 

844. ὧν δ᾽ ἂν ἀμείβῃ μ᾽ αὖϑις ...] ὧν δ᾽ αὖ ἀμείβῃ ον [Ἐδυπ.} 
Βεπρᾷ. ὧν δ᾽ ἂν κἀμείβῃ .. . Ηογπι. Ὁ φα. ὧν δ᾽ ἂν ἀμείβῃ αὖθις. 
(Απά ἴπ γ᾿ δΐτ. 828, ̓ εὐαὲς ἡμὶν ἔλϑοις.) ΒοΡΡκ οοηΐ: ἀλλὰ, τέκνον, τάδε 
μὲν ϑεὸς ὄψεται, ὧν δ᾽ ἂν ἀμείβῃ [μ᾽ αὖϑις],  βαιάν μοι βαιὰν, [ὦ] 
τέμνον ... ΟἿ οἡ στ. βίν. 828. 

ἂν οἵα, Τ᾿. ποὺ Ταχη. 
ἀμείβῃ] “Απβιυογ". Οἡ 878. (Βα. Ο. 991. Α]. 766. 
Ν᾽ ποτὰ; ΒΒ. σύ μ᾽ [Ἔ: Τάτ, 
848. βαιάν μοι, βαιὰᾶν, ὦ τέκνον σα]. βαιὰν, ὦ τέκνον Ηδτί. Φα. 

βαιάν μοι, τέκνον (πᾶ ἴῃ ν. 5}. 829. εὐαίων ἄναξ). Α5 Νδιιοῖ 4150 οϑη- 
7θοὔαγ 65. 

βαιὰν .. πέμπε λόγων φάμαν] ᾿ζείον' α ἰοιυ ἑοη οὗ, οῖοα (ἐ. δομηα 
ΟΡ 100 γ 15). ΟΕ, ὅ14. ἂν λέγῃς δὲ μὴ φώνει μέγα. 1446. ὦ φϑέγμα πο- 
ϑεινὸν ἐμοὶ πέμψας. 1459. Ἕρμαϊον ὄρος παρέπεμψεν ἐμοὶ στόνον ἀν- 

τίτυπον. ἘΠ. 1158. ἧς ον φήμας λαάϑρα προὔπεμπες. Απῃῦ. 1287. Ἐὰν. 
Ηρ. 1ὅ8. φήμαν πέμπων βασιλεία. Ον. 008. εἰς οὖς ἀεὶ πέμπουσα μύ- 
ὅἅους. Ῥαΐγοοϊθα το}. 111, 8. δεινοὺς ἐπ᾽ ἀλλήλοισι πέμποντες λόγους. 50 
“ ηεϊέί6 76 υοοοηι᾽ ἅπαν. ΧΠῚ, 114. ΘΠΌΠΔΥΙΥ Ἐπὰν. Οὐ. 144. ὦ, ἀ" σύριγγος 
ὅπως πνοὰ λεπτοῦ δόνακος, ὦ φίλα, φώνει μοι. ὅ6101: μικρὰ καὶ ἠρέμα 
μοι, φησὶ, διαλέγου, μή ποτε ἀκούση κοιμώμενος. 

840. φάμαν Β. Τ΄ Τατη. Βι. ἀπ Ἰαΐοι δα, φήμαν Δ. Κ. 1,. Ηδ11, ΑἸΑ. 
φάτιν ὁ0π]. Νδποῖς. (ΟἿ οα 880.) “Θοιπά, υοἷςε᾽. ΚΒοι, δδρέ. 866. ΒΌΡΡΙ. 
697. Ἐπιν. ΗΙΡΡ. ὅ7ζ85. Φάμα οοουγ5 (ΒΕ, Β. 188. 475. ἘΠ. 1066. πᾶ οὔξθη ἴῃ 
Ἐν ρΙᾶ65. πουρὴ φήμα 15. {Ππουνῖθα. οὔδθη ἔοιιπᾷ. ὅ86 Ὀϊπᾶ. φα, φωνᾶν. 
Βαυΐ οὗ, ἘΠ. 1168. 

847, ὡς πάντων ... “δίποε ὁ αἷϊ ρογϑδοῆβ τὐὔδο αγὸ ἴπ απ ἵϊίριθ55 ἐλ 
 αἰϊδίμν δοα 5166} ῖ5 φιῖοῖ οὔ δἰρλὶ γι ρμεγοοϊυϊη, (απ έλίη)". 

πάντων ἐν νόσῳ] ὅ6. ὄντων, ἱ. 6. νοσούντων. “Ὁ αἱϊ ρογδοτιδ ἵπ δἱοἷς- 
η685". Ὗ. ϑοιεοῖ, δα Τμοηρ. Ρ. 404. 80 Νδιοκ. οἷο, ΟΥ ρῥϑύβδρβ (ἢ Π1πά. 
ἴα. δα ΟΥΠ1615) γγ8 οι] οοημηθοῦ πάντων εὐδρακὴς ΧΕΙ ϑθπϑίἐϊυε, οἔ 

ουογηέλμϊίης ". Ὀξυδερκὴς οὐουγα Ηρογοά. 11. 68. Ωιι. ὡς πᾶν τῶν ἐν νόσῳ 

ον (πᾶν ἀοροπάϊπρ οη λεύσσειν). ΒοΙΡῚς ῬὈγϑοϊτοίβ εὐδρακής. ΟἿ, Τὰ, 581. 
πολλ᾽ ἐν κακοῖσι ϑυμὸς εὐνηϑεὶς ὁρᾷ. Βαγρθρ αποίοϑ Ζβοῃ. Ῥουβ. 87. 
εὐφεγγὴς τς ἐδοὺΨ. Εὐδρακὴς λεύσσειν ἃ5 οὐ φατὸν εἰπεῖν. 

848, ὕπνος ἄνπνος] ᾿ϑιεθρίο88. δἰθορ᾽, 1. 6. Ραα, αἀἰδθαγθθα, πηγθίν 6 5 ἢ] Πρ' 

5166 0. 48 γάμος ἄγαμος, λέκτρον ἀν τ οῖ; ϑΐο. ΟΕ 594. Αἥὔἢ 00. ἘΠ: 1155: 
(Ε4. Π. 1914. Απηΐ. 688. 1277. Ἐὰν. ΙΡΗ. Τ'. 882. δάκρυ᾽ ἀδάκρυα. 

849. ἀλλ᾽ ὅτι δύνᾳ μάκιστον ...] δομηοία: “}8μέ (ὁ ἐλοῖι, αἂβ ἔαῦ ἂ8 θυθ} 
ἕλοι: αγέ αὖθ, ουΐδο ἴη δἱϊθηοθ ἤοιυ λοι τιαργο8ὲ οἰξοοὶ ἐμαΐ οὐ͵οοέ ({λ6 γεοηπιουαὶ 
ΟΓ ἐμὲ ῥοιυ «μα αὐΛοιυ5)}"). ΝΥ απαθυ: ἰοπιρίδδίηιε αἰδρῖοο, Ἱ, 9. αἰ ρογιείἰδδἴηιθ ὁοη- 

δἰάονα. 1 νγουᾶ Δ]0ον {π6 ραββᾶρο ὑπα5: ἀλλ᾽ ὅτι τάχιστ᾽, ὦ τέκνον. ΟἿ, 
Α]. 1104. ὡς δύνασαι ταχύνας σπεῦσον οἴο. 

΄ 
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ἷ, Α κεῖνο μοι. κεῖνο, λάϑρα 
γι ἐξιδοῦ ὅπᾳ πραξεις. 
--- οἶσϑα γὰρ ὧν αὐδῶμαι, 

δύναι 1.. δύνη Κα. δύναιο Α. Β. Τ΄. ΑΙ4. Τανη. ΒΥ. δύναμαι Ἐ'. ν. 1. 
δύνῃ (““τηρίνὶ οδα58᾽)) ΕτῈ, Υεῖβ. δύναν ΕἸΠΙΒΙ. δ (Ε4. Ἐ. 092. δύνᾳ 

- ἩρΥμ. δᾶ Ἰαίον οαα, ΟΥἿἮ, οἡ 798. 
μάκιστον ὑπ6 τη55. ἃπα νυῖρ. ΟἿ, οὐ (4. Ε.. 1301. πηδήσας μείζονα 

(μάσσονα Ὁ) ... τῶν μακίστων. 'ΤῊΪ5. 5Θθιὴβ ὕο τη8 δουτρῦ. πα. μάστευσον 
«ρηῃφιεῖνθ" (πᾷ ὡς τάχος ἴον ἐξιδοῦ Β61ον). Οὐ ἄϑρησον. Οἵ φροντίξων. 
Οὐ βέλτιστον (οΥ βελτίστᾳ). 

880. κεῖνο] ΤῊ οδυυγίηρ' οὐ οἵ ὑπὸ Ῥονν δηα ΔΙΥΥΟΥ5, ΕΥκς ἐἢ {π6 ρϑὺ- 
500). οὗ ῬμῃιηΠοοίοίθθ. Ιπ ορροβίθίοι το τάδε 848. 

κεῖνο μοι, κεῖνο (κεῖνο οἵη. Δ.) ὑπ6 τη85. Α]4. να]ρ. Τιπᾷ. ὙΥτιπα. Βόμη. 
κεῖνό μοι νῦν, κεῖνο Εν. κεῖνο δή μοι, κεῖνο Ἤρτιη. Βουρῖς. κεῖνο λάϑρα, 
κεῖνό μοι Ἠδιῖ. ὙΥΠΟΝ δῦ δυυϑησθιηθηῦ 56θιὴ8 {π6 Ὀοϑύ. ΤΎΪΟΙἶτι5 1ηύου- 

υυυουνυννν“““τττ τ « 

ΡοΙΪαΐθβ ὑππδ: κεῖνό μοι γὰρ μέγιστον" [ λάϑρ᾽ (Π) ἐξιδοῦ ὅ τι πράξεις. 
ἘΠΊΠΟΥ ἐπὶ5 Ππθ 15. Θουγαρῦ, ΟΥ [Ππ6 ΘΟΥΓΘΒρομϊηρ ὁπ6 884. Ο. κεῖνο δή ἊΝ 
μοι, κεῖνο λάϑρα τἀνδρὸς Ι ἐξιδοῦ ... ΟἿ, οἡ 884. β 

λάϑρα Κ. Ηδώ]. λάϑρᾳ ΔΑ. ΑἸΆ. λάϑρᾶι 7. λάϑρ᾽ Β. Τ' λάϑρᾳ, 
λάϑρᾳ Ηδηη. ϊπηάονῖ βαβρθοίθ ὑπὰΐ λάϑρα νϑ δἀδοάᾶ ὈΥ δοῖηθ πο ἰὸ β 
ΠῚ] πρ 8 ἰδοιηϑ. 

851. ἐξιδοῦ] ἐξέδου 1,. “Οοπεοίίεν γυοῖ1). 'ΤῈς ργθροβιθίοι 18. ΒΠΉΡΙΥ ἴῃ- 
ἰϑδηβῖνθ, με. “ρονυϊο᾽. ἐξορᾶσϑαι οὐοιτ5. Ἐπὶ. Ηον. 670. Η5]. 1269. α. 
ἐξίχνευ᾽, ἴδ {π6 πιοίγϑ υν}}} 811ονν. ᾿ 

ὅ τι {Ππ| τη85. Α]α. Ταχῃ, Ἐν. Ηδνῦ, ὅπως ν. 1. οὐ 51. τὴ 1,. Ηοεῖη. (Ο. 
Μϑμη. Π1πα. γναμπα. Βευρκ. ὅπᾳ ϑόμη. Νϑποῖς. βογῇ, ὅπερ Ηδρτπι. Ποἰγεοῦ. 
Ρ. 18. ὁ τι καὶ ταράξεις Ετῇ, ΤΥδηβαίο: “Οοηϑίάον τοπαΐ 1 ψοῖ, τὐἱϊ! ἄρ, ἢοιν 
γόοις γυῖϊ! οί’, 

8ὅ2. οἶσϑα γὰρ ὃν αὐδῶμαι) “ἘῸΥ ψοῖι κποῖυ τηυλονὶ 1 πιθαπ"᾽. ΟἹυ55685 
15. ῬἜΠΘΙΔΙΠΠΥ ΒαΡΡοΒΘα [ὁ Ὀ6 Που6 τιθϑηΐ, ὙΠ 056 ΟὈ] οὐ 10 156. ἢ0 οανυ οἵ 
π6 Ρϑύβοῃ οἵ ῬΙΗ]οοίθῖο5. ΤῊ β6Π0]. ΠΥ ΠΡΤῈ ὃν αὐδῶμαι οἵ ΠΡρΣ 
ἰθί65, ννηαὺ [Ὸ]]ονν5 οὗ {Π|γϑ805. ΤΟΌΥΘΘ οἷνθϑ ὑΠ15 85. ὕΠ86 β6η86; “ἡ δὲ, 
υἱέ {7}1γ},85868,. αγοὶς ποη σοπέορηξι, ἵρδιηι Ἐλοοέοίαηι ἵηϑΈ0 60 αὐδάμοου δ ΦΟΊΉ ΑἸ", 
λιιῖῖς οοπϑίϊο ἴπ6886 ἱπεα:γἱοαὐί ο5 πιοϊ 5165 (692) υἱάο5, 5ἱ βαρῖδ᾽. Τ1η4. οοη- 
βίγιιθϑ ὕππ5: εὖ γὰρ ταύταν τούτων (οὖσϑα ὡν αὐδῶμαι) γνώμαν ἴσχεις .. 
Ὑ ΠΟΥ οχρ]αΐηβ αἰ θυ μευ: εἰ γὰρ τούτῳ, οἶσϑα ὃν αὐδῶμαι, τὸ αὐτὸ 
γιγνώσκεις, μάλα τοι οἰο. “παπὲὶ δὲ Ἰάθηι αἰψι {116, 5οἷδ φιδηὶ ΐδανι, 5 θη ἐΐ5 
(1. 6. δὲ τὐῖὰ ομηὶ Ῥλϊοοίοία αἰδοοαοηάιηι ρείαδ), πιαία ργοζοοίο ργεϑίο δηέ Ῥγιι- 

αἰορέϊϑιι5 ἱποαΐίγοαθιϊα. 
Δ 5 

οἶσϑα γάρ] οἵσϑ᾽ οἷσϑ᾽ Το Ταση. Οα. οἶσϑα δ᾽ ἀρ᾽. 
ὃν Α. Β. ΑΙ. ὄντιν᾽ Τὶ Ταγη. ὧν Κ. Ι᾿. Ηδυ]. Θομα. Νϑιοῖς, ὧν (δαργ. 

ον ἃ τὰ, 8η.) 1,, ὅν γ᾽ ΒΥ. Βα. (ὑγνοΠρῚΥ.). ἂν (50. γνώμαν) Οὐ. ΜΑ401. 
Θἐδῖημαγί, θυ, Κ6Π01: δι᾽ ὃν λέγω. ἀντὶ τοῦ τὸν Φιλοκτήτην᾽ διὰ 
μέσου τοῦτο εἴρηκεν, ϑοπηοίᾷ, [ακ65 ὧν αὐδῶμαι ἰπ ἃ ρεβδῖνθ 56η56, “ψμο- 
γηὶ σαν, φιογμπι ἴηι. (π, οἵ αὐδῶμαι. ΟΥἦ ὃν ϑηρῶμεν. ΟἿ, οπ ν. 
βίγ. 890, 

αὐδῶμαι Δ. Β, Κ. 1Τ,. ΑΙ4. Τιση. αὐδῶμ᾽ (ϑαρτ. αὐ) Τι 7 βροαΐ οὐ; 1 ἑ 
πιραδ". ΟἿ. ὁπ. 180. Α1. 778, ἷ 

- 
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΄ . . Ἄα εἰ ταύταν τούτων γνώμαν ἴσχεις, 
γα ὑπ “» ῳ μάλα τοι ἄπορα πυκίν᾽ ἔστ᾽ ἐνιδεῖν πάϑη. 

: 858. εἰ ταυτὰν τούτῳ γνώμαν ἴσχεις Α. Κ. Τ΄ ΑΙ4. Τ τη. εὐ ταύταν... 
ὩΣ: Ε΄. ΠΙπᾶ. δε. βόμη. εἶ ταὐτὰν ... 1.. Ηαγῦ. εἴτ᾽ αὐτὰν ... Β. εἰ τὴν 

αὐτὰν ... εη. εἰ τὰν αὐτὰν... . Ἐοῖβκο. ταυτὰν εἰ ... ΒΥ. εἰ ταὐτὸν ... 
γγαπά. ΤΣ, (1 γνῶμ᾽ ρου τ οί ον Βοιρῖς, εἰ ταὐτᾷ (ἰ. 6. τῇ αὐτῇ, οΥ 

᾿, ταὐτὸν εἰ) τούτῳ γνώμας ΟΕ Ὁ: τ. 722, Βγαποῖς, δᾶ Αὐἱβῦ. ΡΙ. 
208. 5601: εἰ τὴν αὐτὴν τῷ Ὀδυσσεῖ γνώμην ἔχεις; ὥστε αἴρειν τὸν . 
Φιλοχτήτην ἐντεῦϑεν. Βα ΠῸ τπηρηὐΐοη πδα θ6θῃ της οἵ ΟἹγ 5868. φα. 

. εἰ δ᾽ αὖ τὰν ἄλλαν γνώμαν ἴσχεις. Οἵ εἰ δ᾽ αὖ τὰν γνώμαν κείναν. ἴσ- 
χεις. Οὐ εἰ δ᾽ ἄλλαν τούτων (ταύτης) γνώμαν ἴσχεις. ΟΥ εἰ τὰν αὐτὰν 
νῦν ... ΟΡδβοῦγθ {Π6 γϑϑθῃ]θ πο Ὀδθύνγθθηῃ ὑπὶ5 11π6 δηα {Π6 ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΑΙ Πρ; 
ομ6 887. ϑ'ομῃηρία: “ἐ ἐλοιι ἀαδί ἐπὶ υἱοιν (539 7.) ιυἱέμ γνοραναὰ ἐο λϊπι (Ῥλῖϊὶ. 
οἵ. 889 [). (ὃ6 ἀοοιγοα ἐμαί} ργυμάσηξ το ὀομοιϊά ἱμογοῖη (ἐλ6 σαιϊιδ6. 00) τιι- 
μέέογαὖϊε οαἰαριϊίϊο5". ὝΠ6 ἰᾶθα., Θοσογαϊηρ ἴο οῃπηοία., 15. 6Π|85: 1 Νϑορίο- 
Ἰθυητι5 15 ἀθίθυτηϊηθα ἰοὸ ἰθκο ῬμμΠοοίθίοβ ἢ Πΐπη, ὑπ τοϑἰϑύϑηοθ οὐ {Π86 
Ἰαϊίθυ νν}}}] οοοδβίοη βϑυϊουϑ αἰ βοα] 65. ὈΙπον τοίου τούτῳ τὸ Ρ|η]οοίο- 
[65 (“51 18. 5615 46 ῬμΠ]οοίοία, πὖ ΔΡαποθη πὴ Ἰρϑτιπη 6556. βύδὑιιθβ...᾽}: 
αποα πθοθϑϑδυϊαμη 5101 νἱάογ1 ἱπαϊοανουαὺ Νϑορίο]θπητβ ν. 841.). Βαύ 6 
πον τοδᾶβ τούτων, (6 ἠΐδ γοϑιιϑ. 

τούτῳ ντιι]ρ. Ὠϊπᾶ. 11. τούτωι 1.. τούτων Ὀϊπᾶ. 11. 
ἐογεῖο Δ. 1 ΤΠ (1 τη ρ᾽, αἱ τὰ, δπ0). Ὁ: ΑἸα, Τατη. ἔχεις ΒΒ. ΠῚ ΟἹ: 

Τ: ἔχεις. ΟἿ, οα 880. 

864. μάλα τοι ἄπορα πυκινοῖσιν Αι. πυλνοῖσιν, πυλχνοὶῖς, πυκινοὶς) 
ἐνιδεῖν πάϑη Π6 τη58. ... πυκινοῖς ἐνιδεῖν πόάϑη ἈΙ4. ΤῸΠπ. 5... ΠΈΜΤΗ: 

τ΄] Ῥϊμᾶ. βόμη, Βοιρὶς. ... πυκινοῖς πάϑη δΥαπᾶ, ... πυκινοῖς ἰδεῖν (οτα. 
ΠΗ͂ πάϑη) Ηδτὶ. ἘῸδν ἐνιδεῖν Βυτρο5 γοδᾶβ ἐστὲν ἰδεῖν. 6801: ἄπορόν ἐστι 
Ἢ καὶ τοῖς συνετοῖς ἰδεῖν τὸ πραχτέον. ... ἐν πράγμασι πυλχνοῖς συνιδεῖν 

τὸ πρακτέον ἄπορον. Μαβρτᾶνθ ΘΧΡΙΑἴηΒ: ΕῚ, 6, 846ο οομηηονθθιίαν ῬΠϊ- 
Ἰοούοίθϑ, πὖ Ῥουθα θ  Ιοπθιη 6].5 γἱὶν οογαθύιβ νὶχ νι θυ βιιβύϊηθαῦ ". ΘΟΡΥΘΘ 
ὀοπδύγιιθβ: ἄπορα πάϑη (ἐστὶ) τοῖς πυκινοῖς ἐνιδεῖν (τῷ πράγματι). ὅ66 

ἷ5 ποΐθ οὐ Αὐἱδύ. ΡῚ. 48, Τϊηᾶ: -“ἐνιδεῖν τηθὶνὶ ᾿ἰηδϊοϊο θ᾽ πτιη). θφῃιι. 

μα μάλα τοι ἄπορα πύκν᾽ ἔνεστι δή (οΥ σοι). Οὐ ... πύκν᾽ ἔνεστ᾽ ἰδεῖν. 
ἘΞ Οὐ ... ἐνόνϑ'᾽ ὁρῶ. ἘΝ ΤΣ ἄπορά γ᾽ ἐνιδεῖν πάρα. Οὐ ... πυκίέν᾽ ἔστιν 
τ. ἰδεῖν (οΥ ἔστ᾽ ἐνιδεῖν) πάϑη. Οὐ, Ἠοτοά. 1. 307. εἶ γὰρ ἐθελήσομεν 

ἐσδέξασϑαι τοὺς πολεμίους ἐς τὴν χώρην, ὅδε τοι ἐν αὐτῷ κίνδυνος ἔνι. 
Οὗ οἡ ν. βίυ. 888.Ὀ. Αὔἴδου {π15 11η6 ΒΟΥΡῚς τπδυ]ς5. 8 Ἰδοιπα οὐ ἔοαν. Ποχῶ- 
ΤΠ ΊΘΥΒ. ὙΥ 10} Ρο]οηρ θα ἴο Νρορτο]θιηιιβ. 

μάλα τοι ...1 Δῖον τοῦ {ποῦ 15. δὴ οὐδ ϑίοη οὐ {πγθ8 οὐ ἔοιν ᾿ϑέθθυβ 
ΓΝ ἀοἰίοα ἴῃ 1.. Οὗ Ζὕβοι. Αρ. 1001. μάλα γάρ τοι τᾶς πολλᾶς ὑγιείας ἀκό- 
δ: ; ρεστον τερμα. 

ἄπορα ... πάϑη] Οἵ, (4. Ο. ὅ18, τᾶς δειλαίας ἀπόρου φανείσας ἀλ- 

»Ὕ τυἄὄψέευδ τ 

" 

ἫΡ γηδόνος. 1117. πότμος ... ἄπορος. Βιΐ ἄπορα ἰδ ῬΡΓΟΒΔΡΙΥ ἴο Β6 ἰδθῃ 
ἄ-. ὈγΥ ΤΙ 56 τ ἴδ αὐἰοι". ὅο Ῥιπηᾶ, ΘΙ. Ι. 2. ἐμοὶ δ᾽ ἄπορα γαστρέμαργον 
ν᾽ ὦ μακάρων τιν᾽ εἰπεῖν. Ν. ΙΝ΄. ΤΙ. ἄπορα γὰρ λόγον ... τὸν ἅπαντα μοι 
᾿. διελϑεῖν. Ῥ, Π| 81. ἀδύνατα δ᾽ ἔπος ἐκβαλεῖν κραταιὸν οἷο. 

᾿ς πυκινοῖς Τ. Ταγη, πυκπινοῖσιν Δ. Β, Κζ.1,. ΚΝ, ΗδΥ], πυκιννοῖσιν θη, 
πυλνοῖσιν Ἐς, ΑἸαά. πυκνοῖς 1,. ν.]1. πυκνοῖσι 'ΓΌΤΗ. τηᾶυρ, ΓΥΘΗΒ]αίθ πυκι- 
νοῖς “07 ργιάεπί ρεγϑοηδ᾽. Ῥιμά, 150}, ΥἹ, 8. πυκναῖς Τειρεσίαο βουλαῖς. 
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Ἐπῳδός. 

οὐρός τοι. τέχνον, οὖρος᾽ ᾿ς 860 

ἁνὴρ δ᾽ ἀνόμματος, οὐδ᾽ ἔχων ἀρωγὰν, 

ἐκτέταται νύχιος. ... 
ἀδεὴς ὕπνος ἐσϑλὸς. ... 

Βαὺ ἐπ ἔστι γϑϑίηρ' 15 ρϑύμπερβ πυκίν᾽ πμηιθγοιδ. ΤῊΘ ἕογττη πυκνὸς ΟΟΟῸΓΒ 
150. Α]. 1208, πυκιναῖς δρόσοις. 

8οῦ--Ε4, ΤῊΘ ΟΠοτιβ τορϑαῦ {Ποῦ δανίοθ, ὅο δυύϑὶ] ὑπϑιηβοῖνοθ οὐ {πΠ|5 
ἕαν ο 8 Ὁ]8 ΟΡΡΟΥ ΠῚ γ, ὑπ 18ὺ ῬΒΙ]Οοίθίθϑ 15. ἔαϑῦ Ῥουπμᾶ τ 5166 0 δηᾶ 
ΠΘΙΡΙ]655, ἴο ἤαϊκο {πϑὶν ἀδραγύαυθ αὖ ποθ νυ ὑπΠ6 ῬοΟν δ πα ΔΥΥΟΥ 5. Δ]Ο0Π6. 
ΤῊΙ5. ΒΓΟΡΠΘ 4150 15 ΒΘ αν οουγυρί. τ ὕουβαβ 8Ὅὅ---Θ, πὖ τη οὐ ΠῚ ΡΟ ΘῚ- 
διίαβ οδίβμαϊν, ρΥαυἿΟΥ ΟΟΥΙΡΟΪ, αἰ 6Χ αἀπϑύιιοῦ ν6] απΐπατθ ὑθυγδιηθύγ 5 
ἀφοῦ 1οἱβ ΘΟ ] δ. νἱἀθηίαγ.᾽ (Δ πα.) 

8ῦῦ, οὐρος] “716 ορρονγίμηϊίῃ ἴ6 α φοοὰ οπο΄. Τιῦ: “{π6 τοἱηαῖ 6 βαυθιν- 
αὐϊε᾽. ὅ8ὅ6801: ἐπιτήδειος καιρός. ὙΠΘοοΥν. ΧἼΠ. ὅ2. κουφότερ᾽, ὦ παῖδες, 
ποιεῖσϑ᾽ ὅπλα᾿ πλευστικὸς οὖρος. 

τοι] σοι Βυγρ, 
8ῦθ. ἀνὴρ [Π6 τη55. ΑΙ4. Τατπ. ριτη. Ὀὶμᾷ, ὦ ᾽νὴρ Βν. ὡνὴρ Υ̓απᾶ. 

ϑοῃη. Ἡδγί. 
δ᾽ {Π| τη88. 14. ὅδ᾽ Τ΄ Ταση. α. ἀνόμματος ἁνήρ. 
ἀνομματος] “ϑἰρλίϊο55., ππαδίε ἰο 866᾽, 85 ὈΘΙΠρ' ἈΒΙΘΘΡ, Ταῦ. νυιτποῦὺῦ 

δι Θγ6. ὅὃ0ο ἄπους 082. ΟἿ, οη (Β4. Ο. 16, Οοιιραστο δυσόμματος (ΖΒ. Π. 
ἔπτη. 858. δερκομένοισι καὶ δυσομμάτοις), γλαυκόμματος (ΡΙ]αῦ. Ῥμεράν. 
958.) ἀνόδοντος, ἀγύναικος, ἀγράμματος, ἀναίματος, ἀσώματος, ἀγά- 
λαλτος, ἀκύματος, δυσδάμαρτος, οἷο. 

8567. οὐδ᾽ ἔχων ἀρωγάν] “Απά εοἱϊποιιέ ἐλ πιθαπς οὐ" αϑοϊοίαηποο", Ομ. 
οὐδ᾽ ἀρωγὰν ἔχων (Οτοίϊο5). 

8ῦ8, ἐχτέταται νύχιος] “15 εἰγοίομοι οἱ ἐπ ἀαγκηθθα (οΓ᾽ 51ε6ρ)". Ῥοι- 
᾿ », 

πᾶρ5. ἃ ΠοοΠπηῖ5. Βαγροβ; ἐκτέταται νύχιός τ᾽ ἀδεής ὃ᾽ ὕπνος ἐσϑλός. 
ΒοΥρὶ: ἐκτέταται (νύχιος δ᾽ ἐλέησ᾽ ὕπνος ἐσϑ'λος). (α. ἐκτέταται νύχιος 
ἀδεὴς ὕπνος ἐσϑλὸς, “ἢ τιιοοπϑοίοιιδ. γΟ γοδἤΐηρ δἴθορ, ἀανγὶ ἂς ηΐρῆέ, ἐξ 
Ἔργα οὐδοῦ ἢϊηι᾽. ΟΥ Υϑμοὺ ἐκτέταται" νύχιος δ᾽ ἀδαὴς ὕπνος ἐσϑλός. 
ΕῸΥ ἐκτέταται ΡΘΥ δ Ρ5 καὶ τέταται. 

8ὅ9. ἀλεὴς (ἀλέὴσ 1,.) {π6 τη85. Α14. Εγῇ. ρθε. Βυ. Ὁιμᾶ. γΥαπα. βόμη, 
ἀλέης Ταυτη. ἀλεῆς Τύχη. ΠηΔ ΓΕ’. ἀδεὴς Ποῖσκ: ΜπιθσΥ: ὭοΡτ,, Θηχο τ Ὁ. 
Βου μα γαγ. ρυῸΡ. Ὀὶμᾶ. (ἡ δεὴς ΟΟΟῸΥΒ ἷπ Ἠοπηθν, 1 5. 25. Ὁ: 
19, 91.) ἀλαὸς οοη]. Βεαμη]οίη, ἀλέας ὕπνος ἐδὸ 1δὲ ((. 6. “ἀιΐην ἐμα πθαὶ 
ΟΥ̓ ἐλ διῆ δἴθορ ἴδ δοιιηπα}) οοη]. ϑδουῇ, 8ὅο αἰϑρίας, ννκτὸς, ϑέρους, ϑίο. 
“Προῦϊο βιιβρθοίδ, ἀλεὴς "", 7501} οΟΌβουνθθ ΠΙμᾷ. ΚΘ Π0]: “ϑερμός. ον ὃ ὑπὸ 
τὴν ἀλέαν τοῦ ἡλίου. Ἐχγίαχᾶϊ (ἀξίου. 5680].) Θχρ αἰῃ 5 ἀλεὴς ὕπνος, “801)- 
γι1158. ἴη αγργίοο᾽. Βα “ιυαγηι ἴῃ ΟΥθοὶς υγουἹᾶ 6 πού ἀλεὴς, Ῥαΐ ἀλεεινος. 

Θὰ. ἀδεὴς “δαγίηφ ποίμῖηφ᾽. ΟΥ αἀδαὴς “μποοηϑοῖοιιϑ᾽. Μαβρτανθ δᾶ, 
ὙΌΠΟΥ ΘΏΟ]Ο56. ἃ5 ρϑυθηνποίῖο Π6 Ὑνοσαβ ἀλεὴς ὕπνος ἐσϑ'λός. Ἠδρίπηρ; 

οτηΐέβ ἔπθπι. ΠΟΡΥΘο τϑϑᾶβ ἃπᾶ ἐγϑηϑροβοβ ὑππ85: τόδ᾽ ἁλώσιμον᾽ ἀδεὴς 
πόνος ἐσϑλὸς, “γιΐάοηι ἤος ἱηέοιπο; οοποίϊα ἐμέα 6686 ορίϊπια᾽. Ἰ)ΟΌΓΘΘ 
ΠΠΚΘυν 156. ΡΥΌΡΟΒΘ5 0 6]ϑοῦ δἱῦπου {Π15 11π6 οὐ 804. ϑοῃηρια, θα ρ]δῖη5: “ϑί6θρ 
ἴηι ἐδο ποοηίϊο ἤδαί ἴ5 δοιηα". ΤΠ 561860. ΔΡρθδυβ ἤο Ὀ6 γαύμου: “ϑομηα 

“ὦ τ ΔΆ «δὼ, 

- ἑαυ» ν" 

γα ΝΑ Δ ἸΔΣω π  δικ με 4. κω δον “ὦ, 

Υ Ψυ  Ψ Υ »  υπ  ὰ.: 

ὦν. ἐὰμεο, ὐμμμμμδιωνς μόνω 

ΓῪΨ ΎῸν νον συν 

-τὐδοδδ- ν,κ ΝΔιν Χαλ .....Ὁ. 



ΟῚ προς, ΣΟ ἄν ὙΦ Ν ΕΣ: ἐπι Ὁ ΘΕΈ ΕῚ τὐφος ολτς ΣΡ ΝΣ ΤΡῚΣ 
ἀκ ύζος κοὸ ἐοοιμανν ἐντὸς ας Κα δΥ οὐ θυ 

ἀν τὰ 

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 187 

οὐ χερὸς, οὐ ποδὸς. οὔ τινος ἄρχων, β 860 
ἀλλ᾽ ὥς τις ᾿Ζΐδᾳ παρακείμενος. 
ὁρᾷς; βλέπει" καίρια φϑέγγου. , 
τόδ᾽ ἁλώσιμον ἐμᾷ φροντίδι. παῖ" 

δί66}0 ἴ5 Πδανγ 6558 (ον μηοοηϑοῖοι8}}. Ξομο1: ὕπνος σύμφορος ἡμῖν ἐστιν καὶ 
τοῖς πράγμασιν ἀγαϑός. ΜΊΗΟΝ ἰ5. δπ δχρίδηδίϊοη οἵ ἐσϑ'λός. 

ὕπνος ἐσϑλός) ἐσϑλὸς ὕπνος Ἐ'. 1). μι. (Ὀ αὖ οοΥγ. ἃ τὰ. δηί.) 
860 ἔ, θη 1656 1ἴπη65 οοϑα απ, Αανοῦβ. ἴῃ ῬΏ]]. Ρ. 118 Ε, 
οὐ χερὸς ...} 1. 6. ὉΠ8Ρ]0 [0 της ἃ 11} ἴῃ 561. ἀθέβιηοβ. 
οὔ τινος πη ΟῚ Ἐογί. οὗ τινος (ΟΥ οὐδενὸς) μρατῶν, 1. 6. “πιαδίον' οΓ᾽ 

ποίλίπφ᾽. ΟἿ. 1161. μηκέτι μηδενὸς Ἀρατύνων. οἷο. 
861. ἀλλ᾽ ὥς τι ΔΑ. Τ΄ ΔΙ4. Τα. Βν. ἀλλ᾽ ὅστις 1,. (ϑιργ. ο) ΒΕ. ἀλλ᾽ 

ὃς (ομι. τις) Β. Κ. ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ Ήοτι. Ὀ1πᾷ. ({Π|0 δρῖο ἔουτη, ὃδ5. ἴῃ ΔΡΟ]]. 
ΒΙ, ΤΥ. 1082. ἀλλ᾽ ὥς τίς τ᾽ ἐν ὄρεσσι πελωρίη ὑψόϑι πεύκη). ἀλλά τις 
ὡς γγυμά. Ἡαγί. βόμη. Βουρῖς. βαγή α. ἀλλ᾽ ὡς δἶν ... ον ἀλλ᾽ ὥς τις 
Ἅιδᾳ πάρα κχείμενος (πηθίτϑ ΟΠπουϊθηθῖο). ΟἿ, 884. ὡς οὐκέτ᾽ ὄντος γὰρ 
τὰ συμβόλαιά σού ... ἐφαίνετο. ΔΛορογάϊηρ' ὅο Π9 ΘΟΙΠΙΠΟῚ τΘϑηρ᾽, [Π6 
5Θη56 ΔΡΡΘΕΥΒ ὅο Ὀ6: “λδ 8668 ΠῸ ἼΙΟΥΕ, ἴ8. ὯῸ Ἠ1ΟΥ6 οοηϑδοΐοιδ, ἐμαη ἱγ ἂξ το γα 
ἀεαά". Οἷ. (Εα. ἘΝ. 912. σκότος βλέπειν. Βαΐ ον παρακξίμενος 1 που] 
ἢ βουῆοτγί ρ]δοθ « {Ὁ]] 5[οΡ. 

ο ᾿ζΑἴδᾳ παρακείμενος] Ωα. ᾿4ἴδᾳ πάρα κείμενος. Οἵ, (Π4, ΒΕ, 9712. κεῖ- 
ται παρ᾽ “Δδιδῃ Πόλυβος. ἀπ ου ΑἹ. 684. 

802--4, Τ 15 ραϑθαᾶρθ 8150 15 58 α]γ οογγιρῦ. ΤΠΘ τηϑῦγα νγϑϑ ΡΡΘΥΘΕΌΙΥ 
αἀδούν το. 

802. ... ὁρᾷ. βλέπει. καίρια φϑέγγει ΑἸΙᾶά. ... ὁρᾷ, βλέπει, καίρια 
: φϑέγγει πατεῖν 8 α (τ ἢ ὃ {Ὁ1] 500 Ῥοίουβ ὁρᾷ) γυπά. ..., ὁρᾷς, βλέπει. 
καέρια φϑέγγου ΒΥ. ... ὁρᾷ. βλέπ᾽ εἰ δι φ. [Ἡϑυπ.] Βυγθ. θ1πά. 1. βόΒη, 

ὁρᾷ. βλέπει κ. φ. πα. ΠΙ|Ι. Βουρκ. ὁρᾷ. βλέπε. καίρια δὴ Ηρττα. ὁρᾷ. 
καίρια φϑέγγου Ἠετιῦ. ὅρα, βλέπ᾽, εἰ καίρια φϑέγγει ϑογί. (00]]. «. Ο. 
19. προσδέρχου, λεῦσσέ νιν). βλέπ᾽ εἰ καίρια, φϑέγγομαι 60η]. Ἐπ. Ἠο- 
τηϑ ἢ. ΕὟΣ ὁρῷ, βλέπει τ ΠΟΥ ῬΥΟΡΟΒ65 ὅρα, βλέπε, 6011. Ἐπιν. Απαγ, 
1298. λευσσετ᾽ " ἀϑρήσατε. (ΡΙαἴο οοπηθοίβ ὁρᾷ καὶ βλέπει, 46 1,ερ». ΙΧ. 
ΕΘ, 99): ΟΥ ὁρᾷ, ΒΘ ὑμίπκβ, ΤΩΔῪ ΡῬΘΙΠΕΡ5 Ὀ6 ἃ οἿοββ οῃ βλέπει (ϑ6Π0]. 
«αἱ Π|δ4. γ΄. 110. λεύσσει. ὁρᾷ, βλέπει). ΒΟΒΠΘΙα: “Οοηϑδίαθυ γυλοίμον ψοιι 

α76 βροαϊῖηρ ἐμαί τὐλίολ 56 δωϊίαδίο ἐο ἐπα καιρός (8817), τοὔδη γοῖ γοίμδα ἰὸ 
ΘΑΥΥΉ ΟἹ ἐλθ δοιυ᾽. ΤΠ6 τϑϑαϊηρ' Οὗ {115 11π6 15. ὙΘΥῪ τιηοογίαϊη, δηα {ΠπῸ 
5656. ΘΟΠΒΘΟ]ΠΙΘΗἿν νΘΥΥ ἀἰνθενδῆς. Οι. ὁρᾷς; βλέπει. καίρια φώνει (566 δέ 
ἐλοιι ἠδ ἰοοββ' ϑρϑαΐξ δϑαβδοπαῦιμ", ἴου ἔδαυ. οὗ γα Κ 1 ΠΡ; μΐτω. Εὸν ὁρᾷς; 
(566᾽5ὲ ἐλοι ) οἵ, Ατίϑι. ΤΠθβιη. 4917. ὅ08. 668. ες. ΟΥ ὅρα, βλέπει. οἷς. 

βλέπει (βλέπ ἘΝ.) 016 τη85. 
φϑέγγει (φϑέγγῃ ΒΆΡΥ, ἴῃ Α.) {π6 τη88. Α14. Ταχῃ. φϑέγγου Ποῖ5Κ. 

Βαγρ, Βυ. φεύγει οοη]. Υαπᾶ. (ν. Αἄνοι5. 1. 6.) ΟἹ. ΤΙ: ἀντὶ τοῦ φϑέγγου. 
φι. καίρια φεύγειν “ἰῤ ἴ5 ἐΐπιο ἰο ε6᾽. Οὐ καέριος ὁ πλοῦς. 

868--4, τὸ δ᾽... ] πόνος ... γα]ρ. τὸ δ᾽... φροντέδι ... [ ὁ ... κράτιστος 
ΤΠ 1η4., γγο ΟΌΒθυν 5 ὑπῶῦ ἃ ἀδοίν!ο συβϑύθιη ὑθυμηϊπαΐθβ υνἱ ἢ ν Υ565 οὐ {π6 
5816 τηρύγο (4. Ο. 298. οἴο. 

, 868. τό δ᾽ {Ππ6 τη85. ΑΙά, Τιιση. ἀπᾶ Ἰαΐθ οδἂᾶ. τόδ᾽ 1,. ρυ. Βυύ. 1Π. Ετῇ. 
ΤῊΘ 56η886 οὗ {Πὶ5 ραβϑᾶρθ 15. σαῦμϑι ΟΡδοισο Κ6Π01: τὸ δὲ ἀγρεύσιμον, ὃ 
ἐστι πέρας, ἀνάκειται τῇ ἐμῇ φροντίδι. Υ͵ΑΙΚΟΙ͂; “ὑγι φικαγάιοη Ὁ} Ὸ Ὠιθιμηι 
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τῇ υῷ 
᾿ πόνος ὃ μὴ φοβῶν κράτιστος. 
-- ΝΕ. σιγᾶν κελεύω μηδ᾽ ἀφεστάναι φρεν ὧν. 866 
Ἢ κυνεῖ γὰρ ἁνὴρ ὄμμα κἀνάγει κάρα. ς 

ΦΙ. ὦ φέγγος ὕπνου υ διάδοχον, τό τ᾽ ἐλπίδων 

" -. 

ὌΝ 

᾿ 

- 
᾿ αοιιθγὶ αΥ̓ΤΊΡΟΥ ροΐοϑέ γῆι, δὲ ορίϊπιας γαΐίοηιος αδϑοφιὶ οἰο.) (1. 6. “ἂ8. ἔων" 

αϑ πηι} πεῖρα σαπ δοτιργοποπα τοπαὲ ἰδ αἀυαπίασεοιιδ, οἰ6.7) Θοπποια: “ ἤ λαὶ ἴδ 
ἐμέο Πρίδίθ 0 τὴ Θοπιργ οἠδηδίοη ἰ8 ἐλὶδ, ἐμαΐ ἢδ τοῖπϑ πιοϑέ γυλὸ υδηξμγ 65 πιοϑί ἢ. 
Εὸν “Ακμάφη!ος ἤονίμηπα 7μυαὶ». ΟἿ, Ἡουοα. Ψ11. 50. τοῖσι τοίνυν βουλομέ- 
νοισι ποιέειν ὡς ἐπίπαν φιλέει γίνεσϑαι τὰ κέρδεα᾽ τοῖσι δὲ ἐπιλεγομἕ- ἷ 

, Ψ, 5 »"ὝἭ 5 ’ 2 ,  ς-.9 ἵν ’ ς . ι 

ψνοισί τε παντὰ καὶ ὀχνεῦσι οὐ μαλα ἐθέλει. Ου. τόδ΄ ἁλώσιμον ...,) “ἐμὶδ } 
ἐ5 σαραδίε οΓ᾽ δοίη δαδοιέρα 10 πῖρ πιϊπα (ἱπ πῃ ορῖπϊοη)». Αἰύον παῖ ἃ ΘΟ]Οη Ἶ 

Ν᾽ 

᾿ 

ὲ 

5Πο0114 Ρ6 τηϑυκθα. 
ἁλώσιμον] ἀνύσιμον οοπ]. ἘδΙ5 ΚΘ. , ΘβγοΙ: “ἡλώσιμον. Δηφϑῆναι δυ- 

νάμενον. ΟἿ, (ΒΕ. Ἐ. 111. τὸ δὲ ξητούμενον ἁλωτόν. 542. ὃ πληϑει χρή- 
μασίν ὃ᾽ ἁλίσκεται (56. τυραννίς). Ἐπιτ. Ῥποῖ. ΕἾ. . τἀφανῆ τεκμηρίοι- 
σιν εἰκότως ἁλίσκεται. Χροη. ΗΙρρ. ΙΡ. 20. ἃ καὶ αὐτὰ τέχνῃ ὑπ᾽ ἀν- 
ϑρώπου ἁλίσκεται. ἸδοοΥ. ΟΥ. ΧΥ͂. 8. 234. πάσας τὰς πράξεις ... εἰδότες 
ταῖς μελέταις ... ἁλισκομένας. ΒΙοιηῆο]α (6]. δἃ Αρ. 9.) ἜΧρΙδῖπ5 ἁλώσι- : 
μον 66 ἴῃ δ ϑοίϊνθ 56η56, 85 ἴπ Δρ. 1. 6, ὁλωσιμόν τε βάξιν. ϑ'ορί, ' 
032. ἁλώσιμον παιᾶνα. Βυῦ ονθὴ ἴπ {π68586 ραββεροβ 1 θο]ῖθνθ {Π6 νυ 8] Ἷ 
15. ραβϑβῖνθ, δἃ5 ἴῃ Επν, ΗἨδθ]. 1638. Τοιηθη, ΕῪ. ΙΧ. ὃ. Χρη. Μδϑιι. 11. 11.111. ; 
ἁλώσιμον καὶ παραμόνιμον οἷο. ΐ , 

ἐμᾷ φροντίδι) “δὲ, πιρ νιληαῦ. ΟΥ̓ “10 πὴ πηι, ἴθ πὲν ορϊηϊοη". 1. 4. 
ἐμοί. 80 Τγθοι. 781. δόξῃ γοῦν ἐμῆ. ΤΎΘΗΒ]αὐθ: “07 ἂ {Ὁ} ὧδ πὴ 7μαᾳ- Ε 
ηιϑγτιέ οαπ αρργομοηά εἰς." ᾿ 

ἐμᾷ ὑπ6 πι85. Βυ, Υαπμα, βομη, Βουρῖς. ἀμᾷ Ὀϊπᾷ, δε. Ηδυ, ΟἿ. 
1514. 

8604, πόνος ὁ μὴ φοβῶν κράτιστος] “Τῆαί κμηαογἑαϊοίη ἴ6 ἐλ δοϑδὲ τολῖοῖλι 
ἐγιδρῖγδ5 (ὑγίηρϑ υοἱέδ 11) πὸ ἤεαν". Μαθβρυ: “ορίϊηιιι ἰαῦογ' δϑδὲ ψιιὶ ποῖ τεντϑί 
(πος Ῥλϊϊ., πθὸ μιθ)". 8680]: ὃ πόνος ὁ μὴ φόβον ἔχων κράτιστός ἐστιν᾽ 
ὁ μὴ πρὸς κίνδυνον ὁρῶν. ἀντὶ τοῦ, μὴ φοβηϑῶμεν" πάντα γὰρ ἀνύο- 
μὲν. Ομ οἰ, οὔδουνθβ: “Τηβίθεᾷ οὔ ὁ μὴ φοβῶν νγὸ 5που]α μᾶνϑ δχρθοίθα 
ὃ μὴ φοβούμενος.» ΥτοΠρῚγ. ΤΠ ΟἸουτθ. τϑοοιημηθηᾷ ΝΘοΟρ(ΟΙΘπι5. ἰο 
ῬΌΥΒΘ 0Π6 ΒΘΙΘΥ ΟΟΙΓ56., ὙΥΏΪΟΙ 15 00 ΟΔΥΥΎ ΟΥ̓ {πΠ6 Ὅονν ἃπα δυγονδ, 8πᾶ 

Ιθανο Ῥμιηοοίοίθθ θθῃϊηᾶ, 
805 ἢ, Ῥμηηοοίοίθβ αυγαῖτθθ. ΗΙΒ ἢυδύ νγόοσᾶβ, δχρίθϑϑῖνο οἵ θαυ ; 

συδθϊθπαθ, ἔουτη ἃ ΒυυἹκίηρ' σοηὐγαδὺ (0 ὑΠ6 ὑγθϑοῃθυοι 8 ΒΌ ΡΘΘΌΟΙ5. οὗ {Π6 
Ν ες ΟοΥα5. ϑοΐλη. ἡ Ἷ 

8θὅ, ἀφεστάναι φρενῶν] “70 ἴο056 ψοι Ρ᾽656Ή66 οὐ ηιϊπα". 1. 4. ἐξε- 
στάναι φρενῶν, ἀφρονεῖν. ΟἹ: παραφρονεῖν. ΜαΒΡΥ: “ραγιη αἰΐθηΐο 6556 
απῖμιο᾽. Οἷ, Αηΐ. ὅθ4. νοὺς τοῖς κακῶς πράσσουσιν ἜΝ ἐξίσταται. Ταγ. 
Βδοοῖ, 869. μέμηνας ἤδη καὶ πρὶν ἐξέστης (ἐξεστὼς ἩοΥν.) φρενῶν. ΟΥ, 
1021. ἐκστῆναι φρενῶν. ΤΡΉ. Δ. 180. ἐξέστην γνώμης. Αγϑῦ, 6 βρ, 1457, ἶ 
τὸ γὰρ ἀποστῆναι χαλεπὸν | φύσεος, ἣν ἔχοι τις, ἀεί. Ἧον. ἘΡ. 1. 12,18, 
“ἄμηι βΟΥ ΘΩ͂ 68ὲ αηϊπιμδ 8116 ΘΟΥ}076 υδἰοῶ". 

866. κινεῖ... ὄμμα] Επτ. ΟΥ. 157. ὀλεῖς, εἰ βλέφαρα κινήσεις. 

ἁνήρ) ἀνὴρ ὑπ 1188. 
κἀνάγει] “Απά γαϊΐδε56᾽, Οὐ, καναίέρει. 
807, ὦ φϑέγγος ... τό τ᾽ ...1 ΤΠ6 νοσαύῖνο ἃπᾶ ποιηϊπεῦύνο ΘΟ] ΠΘα 88 ͵ 
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ἄπιστον οἰκούρημα τῶνδε τῶν ξένων. 
οὐ γάρ ποτ᾽, ὦ παῖ, τοῦτ᾽ ἂν ἐξηύχησ᾽ ἐγὼ. 

τλῆναί σ᾽ ἐλεινῶς ὧδε τἀμὰ πήματα 870 

μεῖναι παρόντα καὶ ξυνωφελοῦντά μοι. 

ΕῚ ἴῃ ὅ80. ΟΕ 987. ὦ Λημνία χϑὼν, καὶ τὸ παγκχρατὲς σέλας οἰο. Αὐϑί. 
Ἐπ. 1829, ὦ ταὶ λιπαραὶ ... 4ϑῆναι. 

ὕπνου διάδοχον] “ϑιοοοείίηρ ἰο 5ἰεορ᾽. Ἄβοιι. ῬτΌτα. 1029, διάδοχος 
Ἢ ἱ τῶν σῶν πόνων. 402. Ἐπι. ϑπρρ!]. 72. ἀγὼν ... γύων γόοις διάδοχος. 
Ν Ἧ6ο. ὅδ8θ. λυπή τις ἄλλη διάδοχος κακῶν κακοῖς (16, “διαδεχομένη κακὰ 
πε" κακοῖς). ὙΥ1 {πὸ ἀαίῖνο Επγ. Απᾶν. 784. ἔργοισι δ᾽ ἔργα διάδοχ᾽ ἀντι- 

λήψεται. 184. κακὸν κακῷ διάδοχον πορσύνεται. 

: τό τ᾽ ἐλπίδων ἄπιστον ,...71 “Απα ἐδῖς βμιοοοι 7) γοηὶ ἐΐθ86 δἐγαηροΥ 5 τἢ- 

Ἶ ἰοοκοα [οΥ (ὑεψοπά αἷϊ οα:ρεοίαίϊοη ο[) πιψ πορ65᾽. Οοππηθοὶ ἐλπέίδον ἄπιστον, 
Ἂ 10, “μηδϑοἰϊουοά ἴη [2 λορθ8᾽ ((μαῦ τὰν ΠΟΡΘΒ ΟΥ δχρθούδιοηβ ὀϑηποῦ γ68}1Ζ6). 

ρυμι: “1, 6. ὑπὸ τῆς ἑμῆς ἐλπίδος ἀπιστηϑέν᾽". ΜαβρῪ: “ορίηϊοπὶ πιθοῦ 
ἱηπουοαϊνιϊ6. Α5 ἀψόφητος κωκυμάτων ΑἾ. 821., μαντικῆς ἄπρακτος Δῃηΐ. 
1084., εἰο. Υ. Μεί. 8. 408. ϑ'ομεθῖ, Μεϊϑί. ρ. 187. ὙγαμοΥ οχρ]αῖπ5 ἐλ- 
πίδων ἄπιστον Ὀγ ἄνευ ἐλπίδος ὃν, ἀνέλπιστον, τοϊουγίηρ' ο Μαί, 8. 339. 
Ι δἰμιοϑὺ βυβρθοῦ ἄπιστον. α. τό τ΄ ἐλπίδων | ἐκτὸς τόδ᾽ (Διί. 880. οΥ 
πέρα τόδ᾽, οὐ παρεκτὸς, οἱ ἅπωϑ'εν) ἐπικούρημα εἴο. 

808, οὐκούρημα])] “Οανεβμϊ αἰίεπάαποε, πναίοἠ βαϊ οαγο᾽. ὅ6801: φυλακὴ, 
᾿ παρουσία. Οἰκούρημα ἱπδίοαά οἵ οἰκουρία (Επω. διὸ. 1878. μακρὰς 
7 διαντλοῦσ᾽ ἐν δόμοις οἰκουρέας). Θα. ἐπικούρημα, αϑοϊδίαποο". Οἱ. Χρῃ. 

Απ. 1. ὅ. 18. ἐπικούρημα χιόνος. Οἰκούρημα τηθϑηβ “ἐπε τυαΐοἢ ον φμαγὰ 
ΟΓ α Λοιιϑε" (ἔπι. ἩΠΡΡ. 187, Ηδγυ. 700.), ὁπ ἐμαὶ δίαγς αὐ λοηιθ" (Εππιν. Οὐ. 
1817.). Ττδηβαί ξένων οὐμουρημα “σαίοῃ παρέ ὕψ δἰγαηρουδ. 

809. ἐξηύχησ᾽ Κ6801: ἐνόμισα. ΒΙοπαί, 6]. Ῥεοιη. 10. α. ἐξηύχουν. 
ΟΥ ἀπὲ. 590. σχολῇ ποϑ' ἥξειν δεῦρ᾽ ἂν ἐξηύχουν ἐγώ. ΑἹ. 430. τίς ἄν 
ποτ᾽ ᾧεϑ᾽ ὧδ᾽ ἐπώνυμον ᾿ τοὐμὸν δυνοίσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖς. 
ΕΠ. 1981. Ζβομ, Ῥέοιι. 688. οὔποτ᾽ ηὔχουν εὐν μολεῖσϑαι λόγους εἰς 
ἀκοὰν ἐμάν. ϑαρρ!. 829. ἐπεὶ τίς ηὔχει τήνδ᾽ ἀνέλπιστον φυγήν; Δρ. 
489. οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχουν τῇδ᾽ ἐν ᾿ἀργείᾳ χϑονὶ Ι ϑανὼν μεϑέξειν φιλτα- 

Υ, του τάφου μέρος. Ἐπιν. Ηδ]. 1619. οὐκ ἄν ποτ᾽ ηὔχουν ... λαϑεῖν ενέ- 
᾿- λαον. θῦ0. τές ἂν τόδ᾽ ἤλπισεν βροτῶν ποτε; ἀδόκητον ἔχω σε πρὸς στέρ- 
ἊΣ νοις. Ηον. 991. οὔ ποτ᾽ ηὔγει χεῖρας ζξεσϑαι σέϑεν. Ἡροτο, 1806. οὐδ᾽ 

ἂν φὠόμην | ἐς τοῦϑ᾽ ἱκέσϑαι. ΑὙἸΒΙ, ΠΥ 5. 207, τίς ἄν ποτ᾽ ἤλπισ᾽ 
᾿ἀκοῦσαι ...; Ἱπιοΐδῃ. Οοην. 28, οὔποτ᾽ ἂν ἐβηι ας κληϑέντα ἐπινεῦσαι. 

Οταῦπ. ΒΆΡα]ο. ΕῪ, 11. ὃν οὐκ ἂν ἠξίουν ἐμοὶ ! χορὸν διδάσκειν. 
Ἔς. 810. ἐλεινῶς Τ,. οἴο. ϑίαριῃ. ἐλεεινῶς ΔΙΑ. Τπιση. Τῆ6 οοπίγβοίθα ἔογηὶ 
ἽΣ. ἐλεινὸς ἐλεινῶς 15 τοααϊοᾶ ΌΥ ΤΠπ6 τηϑίγθ ἃ180 θϑῖονν 1180. ἦ που. ἑλεινὸν 
ἀβο " ὁρᾶς. ΖΒ0Ε. ῬΎΌτη. 240. Αὐἱϑῦ, ἤδη. 1008. ἩοιποΥ. Η. ἴῃ (ον, 204. τοῦ δὲ 

μ Ἄς Ψ 

κασίγνηται φωνὴν ἐσάκουσαν ἐλεινήν. Θ᾽] ΑΥγ ἀνελήμων (ΒΟΙΚ. Αποοά, 
Ρ. 400, 80). ΟἿ, Ῥου5. Ῥυεῖ, Ηθο, ρ. 8. ΕὙΔύΖσϑομο δα ΤΠ θϑιη. 1068. 

811. μεῖναι] ὅ61Π01: ὑπομεῖναι. “Τὸ ὕδαν, δπάμνθ, μεῖ τπρ τοἱἐμιῦ. μεῖναι 
᾿᾽φορῶντα οοηΐ. Βατρ. . παρόντ᾽ ἐνεγκεῖν (οἵ, 818.). 

ξυνωφελοῦνταά μοι] “Ας5ἰδέϊπᾳ, πῖθ υυῖϊέδι ψομ" ργοβθηθο, ᾿ϑιῳφελεῖν βομιο- 
[ἰπιο5. ΡΟΥΘ. ἃ ἀαϊῖνο (Απί, 500, τοῖς ϑανοῦσιν ὠφελεῖν); ἴῸΓ νγὸ πιϑῦ 
ποὺ ΘΈΡΡοΟΒ6 {πᾶῦ {Ππ|0 ἀαξῖνο που ἀθρθπᾶβ οα ξύν. ὅθ Μδεῃ., 8. 391, 
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οὐ τὰν  ἀκρεῖδκι τοῦτ᾽ ἔτλησαν εὐχερῶς 
οὕτως ἐνεγκεῖν, ἁγαϑοὶ στρατηλάται. 
ἀλλ᾽ εὐγενὴς γὰρ ὴ φύσις κἀξ εὐγενῶν, 

ὦ τέχνον, ἡ σὴ, πάντα ταῦτ᾽ ἐν εὐχερεῖ 870 
ἔϑου. βοῆς τὲ καὶ δυσοσμίας γέμων. 

καὶ νῦν. ἐπειδὴ τοῦδε τοῦ κακοῦ δοκεῖ 

872. οὔκουν] Βειᾶ οὐ τἄν, οὐ οὔτἄάν. ΟἿ, οα (Β4. 6. 924. 
εὐπόρως Α. Β. Κι. 1.. Τ', ΑἸᾷ. Ταγα. Ηθεια, ὅομη. εὐπόνως Μ. εὐφόρως 

Βῃ. γαῖ. θιμπᾶ. Υαπᾷ. Ηδνῦ. Βουρῖς. εὐπετῶς οοη]. Βι. Μοίῃ, Ρ. 819. Βομβιμῖα!. 
ρύον. Πϊπά, (Πδάθηι ἀπθιθαῦϊο 46 Ἰοοὶβ ται ]15. οϑὺ. ΠΙρΡΡοογδίῖϊθ, ρα ἀπο 
εὐφόρως εἰ εὐπετῶς εὐπετέως τιοὴ γδγο Ἰοριθαν)». δίπα.) εὐπετῶς οὐ εὐχό- 
πως δῆαϊ. εὐλόφως ἘΠάΙΚ6. εὐκόλως οΥ εὐλόφως οοη]. Νιιοῖκ. Βομποία,. 
δχρ αΐπβ εὐπόρως ... ἐνεγκεῖν, “0 αδοοπιηπιοάαίο ἐπμαηιδοῖυθς οἰθυογῖῳ ἐὼ {{. 
φι. εὐχερῶς “φαϑῖϊῳ". (ΤΠ ῬΒγα88 εὐχερῶς φέρειν ΟΟΟα5 Ρ]αῦ. Β6Ρ. 414. 
ΟΥ εὐπετῶς (τυ. 21. τὰ ϑεῖα ... εὐπετῶς φέρειν. οι. Ῥυοιη. Τῦϑ. ἡ 
δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄϑλους φέροις). ΟΥ εὐμαρῶς. Οἵ εὐκόλως. Οὐ 
εὐφόρως (εἴ. δυσφόρως (ΒΕ. ΠΝ. 188.). Οὐ εὐλόφως. (ΟἿ Τιγοορμν. 110. 
τλήσεται μὲν οἰκετῶν ) στυγνὰς ἀπειλὰς εὐλόφῳ νώτῳ φέρειν. ΤΊ ΡΠ γΔ56 
εὐλόφως φέρειν ἰβ ποῦ δὴ το 0 ἢ Οὁῃ6 680]. δὰ Α). 61. ἐλώφησεν. 
ἐπαύσατο, ἀπὸ τῶν ὑποξυγίων᾽ ὅϑεν καὶ τὸ εὐλόφως φέρειν. Ἰ)δτηδβοῖτιϑ 
4,150 τι885 1 ἃρΡ. Ρμοῦ. ΒΙ1Ό]. Ρ». 841, θ. ὙΠΘΥΘ εὐφόρως ἷβ Τοτιπα ἴῃ οπ6 1η- 
ἔουῖον τὴ8. [ἅ. Ρ. 842, 8ὅ. εὐλόφῳ αὐχένι τὴν ἄσκησιν ὑπομένειν. ΟΥ̓ δἴ58ὸ 
οὨ Απί. 292.) 

818. ἀγαϑοὶ Ἐ'. Κα. Τι. Μ. Τ.  οη. οἵ ᾽γαϑοὶ ΔΑ. ΑἸΙ4. Ταγα, εἰς ἀγαϑοὶ 
᾿Β. εἴσ᾽ ἀγαϑοὶ Ν. βαϊά Ἰγοῃίοα!!γ. ΟἿ Αηΐ, 81. τὸν ἀγαϑὸν Κρέοντα. 
ΤῊ. Ρ41. ὁ πιστὸς ἡμῖν καἀγαϑὸς καλούμενος. «μ«. δὼ 98ῦ. Κρέων ὁ πιστός. 

ΡΙαῦ. Τπθοῦ, Ρ. 124 Ὁ. οὗτος δὴ ὃ “Σωκράτης ὃ χρηστός. 1 6. 46 ὕου, 80, 

οἵ χρηστοὶ πρέσβεις οὔτοι. 89. οὗτοι ... οἵ χρηστοί. 
814. ἡ. φύσις .. ἡ σή] ΟἿ. 902. 
εὐγενὴς ΣΝ ἀξ εὐγενῶν Οἵ, 884. τοῦ κακίστου (κακοῦ τεῦ) κἀκ 

κακῶν. ἘΠ, 589. εὐσεβεῖς καξ εὐσεβῶν. ΑἹ]. 1804. ἄριστος ἐξ ἀριστέοιν 
γεγώς. ῬΥ, 94, τοὺς μὲν δυσσεβεῖς κακῶν [τ] ἄπο | βλαστόντας ... ΤΡΙα, 
τοὺς δ᾽ ὄντας ἐσϑλοὺς ἔκ τε γενναίων ἅμα | γεγῶτας ... Ἐπι. Απᾶν, 591. 
ὦ κάκιστε κακ κακῶν. ὐΠ68. 888. ἐσθλὸς ἐσϑλοῦ. ἀμημῆ, ΡῚ. 284, βέλτιστε 
βελτίστου πατρός. Ὥειι. Ρ. 1816. ἀστὸν ἐξ ἀστῆς. Λπάοοϊα, 46 πιγϑύ. 
Ρ. 14, 109. ἀγαϑοὶ ἐξ ἀγαϑῶν. 

8τ1ῦ. πάντα ταῦτ᾽ ἐν »εὐχερεῖ ἔϑου) “ἍΔ1| 1η:8 ψοῖι γεαάῖθ ἐἶφλί οἥ, ΣΙ 
ώ ᾿σλι γπαίέον»". ΟἿ. 418. ἀλλ᾽ ἐν παρέργῳ ϑοῦ με. 498. τοὐμὸν ἐν σωναρῷ 
μέρει Ι ποιούμενοι. Ἰθσαν. Ηρα. 806. ταῦτ᾽ ἐν αἰσχρῷ ϑέμενος. δι. 914. 
ἐν καλῷ. Ηδε]. 1297. ἐν εὐσεβεῖ. Ηὶρρ. 980. ἐν δέοντι. Τρ]ι. Δ. 969. ἐν 
εὐμαρεὶ. ΠΟΙ. 1248. ΤΊ65. τς ὅ, 10: Ἡδοτοᾶ. 1, 118: ϑυγατρὶ τῇ ἐμῇ δια- 
βεβλημένος οὐκ ἐν ἐλαφρῷ ἐποιεύμην. 111. 104. ἐν ἐλαφρῷ ποιησάμενος. 
ΤΠ οοον, ΧΧΙΙ. 912. οὕτω Τυνδαρίδαις πολεμιξέμεν οὐκ ἐν ἐλαφρῷ. Ἀϊο-. 

ἩΥΒῖτ5. ἀρ. δον, βϑθυιη, 201. ἐν ἀσφαλεῖ. ΡΥ. 816. δα Ἡογοᾶ. 1Π|. 104. 
τύ, βοῆς ... γέμων) “Τποιηῆ ορργοϑϑοα (Ἰ10. Ια 6.) «τοἴάδ γὴν ογΐεα᾽. 

“ἄπ. 11, τ08, “Πηηρίουϊ οἸαηιονο υἱαϑ᾽. 
δυσοσμίας γέμων] ΟἿ, 10. Αὐῖδί. ῬΙ. 811. αἵ δὲ λήκυϑοι [ μύρου γέ- 

μουσι. 

ἜΗΤΑ 

δὰ “δ. 



ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. 191 
κ᾽ 

λήϑη τις εἶναι κἀνάπαυλα δὴ. τέκνον, 
σύ μ᾽ αὐτὸς ἄρον, σύ μὲ κατάστησον, τέκνον, 
»» Εν ΝΟΣ , 4ιν 9 γῳ-"- . 
ν΄, ἡνίκ᾽ ἂν κόπος μ΄ ἀπαλλάξῃ ποτὲ, 880 
ς , ἀμήν" 39 Χά "8 ἡ κα τ 

ὁρμωμεϑ' ἐς ναῦν μηδ΄ ᾿ἐπέσχωμεν τὸ πλεῖν. 

ΝΕ. ἀλλ᾽ ἥδομαι μέν σ᾽ εἰσιδὼν παρ᾽ ἐλπέδα 
ἀνώδυνον βλέποντα κἀμπνέοντ᾽ ἔτι᾽ 

ς “δ. δι. 3᾽ 9) ᾿" ᾿ , , 
ὡς οὐκέτ᾽ οντὸς γὰρ τὰ συμβολαιὰ δοι 

818. λήϑη τις] λώφησις Ἐ᾿. 6. βομιπϊάι, ὃὅο λώφησις πολέμου ἴῃ ὙΠιιο. 
4, 81. ΝΥ ΏΪΟΝ, βθθιὴβ ἃ ΥΘΙῪ ΡΙΟΌΔΡΙ6 οομ͵θοΐα δ. 

κακοῦ ... ἀνάπαυλα) Οἵ, ΕἸ. 878. ἀνάπαυλαν ... κακῶν. Αὐἱδί. Εδῃ.. 
180. Ἐπ: ΕῪ. Πιο, 164, 18. εὑρεῖν μόχϑων ἀνάπαυλαν. ῬΙ]αῖ. Τιορρ', 668 Ὁ. 
ἀνάπαυλαι τῶν πόνων. ΤΠ δὴ ΠΘΙΘ 5θθῖη5 ΠΕΤΪΥ τϑααΐβιίθ, Φιι. κανά- 
παυλ᾽ ἤδη. Οὐ κανάπαυλ᾽" ἀγ᾽, ὦ τέκνον. ΟΥ λήϑη πεφάνϑαι (ον πα- 
ρεῖναι) κάνάπαυλά τις, τέχνον. Νϑβυοκ ΡΤΟΡΟΒΘΒ κἀνάπαυσις, ὦ τέκνον. 

819, σύ μ᾽ αὐτὸς ἄρον) ὙΙΥ αὐτος ὃ φα. συ μ᾽ αὖϑις ἄρον. Νεορίο- 
Ἰθπιβ Ὀϊ45 Ῥμϊοοίοίθβ ταΐβθ αἰπη561} (886. νῦν δ᾽ αἶρε “σαυτόν. Ῥμι]οοίθίθϑ 
ἀραῖῃ ἃ 515 ΝΘΟρ(ο θμλι5 0 ταῖβθ τὴ ἀρ (889. καί μ᾽ ἔπαιρ᾽), «πᾶ ἀραῖῃ 
Νϑορίοϊθιητιβ 16 01165 898. ἵστω τε καὐτὸς ἀντέχου. ΔΊιΘοΘ. {Π||8 ἀἰβίη- 
οἰ πούϊοπ οα {πὸ ρᾶῦὺ οἵ Νρορίοϊθιηϑ ΤΠ5 ἴπ6 15. ἰὐγϑηθροβθα ἴῃ {ΠπῸ 

ΡΙαθα οὗ 889 ΡΥ Ζίρριπδπῃ ἃπᾷ Νϑιοῖκς, 0 4150 οοπᾶάθμμι ν. 880. 
αὐτός) ΟἿ 890 54. 
σύ μὲ κατάστησαν) ι. σὺ δέ μ᾽ ἀνάστησον. 
880. κόπος μ᾽ ἀπαλλάξῃ) κόπου ἀπαλλαχϑῶμεν ν. 1. ἃρ. ϑοιο]. (ΑΔῃ 

ἰηὐογργθία οι. ἃρρϑυθημ ]ν.) κόπου γ᾽ ἀπαλλαχϑῶ ψαιν. ΤΠ6 ρμγαβα ὠπαλ- 
λάσσειν τινὰ “ἰο ἰεαυε ἀπ ὁπε᾽ ἰδ ἃ ὙΘΥΥ ὉΠΙΙΒῖ8] ομδ; [05 πιι81 τηθει- 
ἴῃρ᾽ Ῥοῖπρ; 0 φεί γίὰ οΓ ἀπ πὸ. 1 {Πππγϑίουθ βιβρϑοῦ ὕπ6 ὀοιμηοῃ χϑϑαϊηρ". 
φα. κόπου ᾿ξαπαλλαχϑῶ. ΟΥ κόπων ἀπαλλαχϑῶ. 

ποτέ] “4ὲ ἰεηφιλ᾽. γααν. ΘΟΗ 7: πόδε. δίποῦ πόδα. Μοίμποια (Απ8]. 
θ..3520) ΡΓΟΡΟΒΘ8 ἀπαλλάξῃ, ποτε... (ΟΌΠ ΑἹ: 791. ἡνίκ᾽ ὀτρύνουσά γιν 
ηὐδᾶτο Ὑξιπα σῇ ἀντιφωνεῖ οἴο. (ἃ. ρ. 414. ἡνίκ᾽ ἤδη μεστὸς ἤν ϑυ- 

μούμενος, | τότ᾽ ἐξεώϑεις. ΕΠ. 1088, ὅταν γὰρ εὖ φρονῇς, τόϑ'᾽ ἡγήσει 
σὺ νῷν). ΒΙΡΆ γ, 1 {μ1ηΚ. 

581.., ἔφ. ΑΙ, ἐς Β. 1. 
μηδ᾽ ἐπίσχωμεν τὸ πλεῖν] “ΝοΥ «δία καἰϊίηφ (οτα" 7ομντον}". Α1]. 0. 

ἐπέσχε χεῖρα. 841. ἘΠ. 517. (Εα. Ο. 1482. ΑἸΙ50 Ῥοϊονν 1241. ὅς σε κωλύσει 
τὸ δρᾶν. 620. τὸ σπεύδειν ... παραινῶ. ΑἹ. 1148. ναύτας ἐφορμήσαντα 
χειμῶνος τὸ πλεῖν. 

882. ἀλλ᾽ ἥδομαι ὠέν] Απδυγογθα ὌΣ νῦν δ᾽ αἶρε 880. φιι. ἀλλ᾽ ἤδο-- 
μαί τέ σ᾽ ... νῦν τ᾽ αἶρε χῷ ον ἀλλ᾽ ἤδομαι ᾽γώ σ᾽. 

883. βλέποντα καμπνέοντ᾽ ἔτι] Ἄβοιι, Αρ. 688. καὶ ζῶντα καὶ βλέ- 
ποντα. Ἡδπι, Π. α΄. 88. ὅστις ἐμεῦ ξῶντος καὶ ἐπὶ χϑονὶ δερκομένοιο. 
ΤΊΘορη. 1189. ἀλλ᾽ ὄφρα τις ξώῃ καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο. Τπιογοῦ. 1ΠΠ1. 1009. 

“υἵυο αἰφμα υἱἀθηπέϊ". 

κἀμπνέοντ᾽) 1. 6. καὶ ἐμπνέοντ᾽. Ἐπὰν, Ῥίο. 1419. ἔτι γὰρ ἐμπνέων 
βραχύ. Οὐ. 100. ἔτι μὲν ἐμπνέει. ΑἸο. 303. σμικρὸν ἐμπνέουσ᾽ ἔτι. Πίρρ. 
1240, ΡΙΙ. 1461. ἦν ἔτ᾽ ἔμπνους. ΟἿ, οι Τι, 1160. Βαϊ ΑἹ. 417. οὐκέτ᾽ 
ἀμπνοὰς ἔχοντα. 

884, ὡς οὐκέτ᾽ ὄντος γὰρ ...}] Τῆι γὰρ οουά ποῦ νγὸ}} πᾶν Ὀθοὴ 



1Ὁ0Ρ..᾿ ᾿ς ΣΌΦΟΚΠΔΜΕΟΥΣ 
«- 

᾿ Ἁ “ Χ 3 , - 

πρὸς τὰς παρούσας ξυμφορὰς ἐφαένετο. 880 

νῦν δ᾽ αἶρε σαυτόν εἰ δέ σοι μᾶλλον φίλον. 
7 ’ 2 Ο ᾿ - , Ἁ 3 ἥ", 

οἴσουσί σ᾽ οἵδε᾽ τοῦ πόνου γὰρ οὐκ ὄκνος. 
3 , ἰχή ἽἽ Φ΄...ὄ οἡ 9. 5 , - 

ἐπείπερ ουτὼ σοί τ΄ ἔδοξ᾽ ἐμοί τε δρᾶν. 
ΦΙ Ἷ » δ᾽ 3 γύ , Ἄ “ 5 ἰχὴ ἀνς 

. αἰνῶ ταὃδ. ὦ “παῖ, καί μ' ἔπαιρ᾽. ὡσπερ νοεῖς 
’ 3 " Ἁ -" -Ὁ 

τουτους δ᾽ ἔασον. μὴ βαρυνϑῶσιν κακῇ 800 
ὀσμῇ πρὸ τοῦ δέοντος οὐπὶ νηὶ γὰρ 
ἅλις πόνος τούτοισι συνναίειν ἐμοί. 

ΡΙαοθᾶ ἤθασοὺ {π6 Ῥορίηηΐηρ' οὗ [π6 ϑϑῃΐθποθ, Ῥβθοδῖδθ ὑπ6 νγοτᾶβ ὡς οὐκέτ᾽ 
ὄντος δ΄θ ὙΘΥΥ ΟἸΟΒΘΙΥ οοηπθοίθα. Ὑ. ϑοιιεοοῖ, Μεῖθι. Οὐ, ρ. 16. Μείποϊς, 
4 Μοπδμα, Ρ. 7. ὙΠΘΥΘ 15. ΘΟ ΘΟ ΘΗ Υ π0 πθ64 οὗ Βαγρθβ᾽ οογγθούϊοι (0ἢ 
1448.), ὡς οὐκέτ᾽ ὄντος σοῦ τὰ συμβόλαιά μοι. Α Ῥοίίον οοτγθούίϊοι ννουῦ]ᾶ 
με ὡς οὐκέτ᾽ ὄντος πάντα σου τὰ σύμβολα. Οοπρίταθ: τὰ γὰρ συμβόλαια 
σου πρὸς τὰς παρούσας ξυμφορὰς ἐφαίνετο ὡς οὐκ ἔτ᾽ ὄντος. “ΕῸΥ, οοποῖαον- 
ἴηῷ (ρα 7} δοίδέϊη Οἱγ οιιηιδίαηοος, ἐλα δῳηιρίοηιδ ψοῖς σαυθ δϑοηιθα ο ἵἱπάϊοαίο 
ἐμαί ψοῖι τῦθῦ8 πὸ ἰοΉΩΟΥ αἰΐυο". ΟΥ: “... ψοιῶ" δυηιρίοηιδ ἀρρϑανρθα ἐο δ ἰδο56 
ΟΓ οὐδ ἨΟ ἰοηῃον αἰΐϊυο". ἘΒπαηδηῃ: ἐϑίσηα, Ω ἀαδας, οοἰαία οι δαἰαηιῖ- 
ἐαΐο, ἴηι μα ὁραβ, πιαπί βίο, ἑαϊΐα ογαηπέ, φιαῖϊΐα 5ιιπέ οὐκ ἔτ᾽ ὄντος. ΟἿ. 861, 

884. συμβόλαια] σύμβολα ΟΩΪΥ 5, ὙΥΒΙΟΙ. 15 ΡΘΥΒΔΡ5 ἴπθ ὑστι8 γϑδάϊηρ, 
Βαϊ οἵ. Ἐπ. Ιοπ. 411. ἅ τε νῶν συμβόλαια πρόσϑεν ἤν | ἐς παῖδα τὸν 
σὸν, μεταπέσοι βελτίονα. Ηδγοά. Υ͂. 92. πιστὸν γάρ οἱ ἠν τὸ συμβόλαιον 
(“ἐλ φγοοΐῦ » ΤῊΘ Ρ]ατ 8] συμβόλαια τιβιιθ}]γ 5: ρη 185. “οοηπίγαοίς". ΟΟΙηρ816 
νύόμαιον νόμαια ἴῃ Ἠοτγοδοΐα8. 

δον ἃ. Β. Β΄. Κ΄ Τὶ ΤΟΥ, Ὁϊμᾶ. 11. Η τ. “σου ᾿ΑἸΙά. Τυχη. Βι. Ἡετ. 
γνυυμα. ὅομη. Βουρὶς. θιηᾶ. 11, “Ἡδια ἀούογιπιθ σοι, “δίρπα φῶ ἀαθαδ᾽,᾽» 
58) 5 ΒΥΌΠΟΚ. 

88ὅ, πρὸς τὰς παρούσας δυμφορας] «Οοηοίἀονη Θαΐεέϊηρ οἷν οιηδέατ 657, 
ἷν 6. γοσν ρυθϑθηῦ δἰίδοις οὗ ραῖπ, ἨἩοτγοᾶ. 1. 112. ἔδοξε ... πρὸς τὰ παρέ- 
ονταὰ εὺ λέγειν. 

ξυμφορὰς Α. Κ. Τ΄. ΑἸΙΑ. οἴο. συμφορὰς ΒΚ. (ΡΥ δ) 
8871. οἴσουσί σ᾽ Δ. Β. Κ. 1,.. Δ14ἃ. οἴσουσιν Τ΄. Τατη. α. ἀροῦσί σ᾽ . 
888. οὕτω Β. Ἐ΄, Κι. 1.. Τ΄ Ταγη. οὕτως Α. Ηδλι]. ΑἸ, Οομπθοῖ οὕτω 

δρᾶν. Τῇ 56η86 15: ἥ΄':':ηοθ νγθ βού δ16 δα }}}} ρυδραυθα ἴο βθὺ 581]. 
880, ΤΠῖ5 1ἴη6 ἴθ. Θοηαριηηθᾶ ὈῪ Ζίρριμδηη ἀμ Νϑαοκ, ΟἿ οχ 879, 
αἰνῶ τάδ᾽ “1 ἀρργους οὗ" Πἷδ, 1 ἐμαηῖβ ψοιι᾽. Ιὰ {π6 βθη86 οὗ ἐπαινῶ, 

καλῶς οὐ καλλιστα ἔχει, 8δῃά 716 Τιο ΐη “Ῥϑοίε, δογίφηο"ὔ. Τὰ ΕὙΘΠΟἢ “ο᾽ 69 

ϑίοη". 1], 8'. 8. ἀλλ᾽ ἅμα πάντες | αἰνεῖτ᾽ . ΖΦ ϑοῖι. Δρ..97. αν. Θυ: 1647. 
Πυλάδῃ δ᾽ ἀδελφὴς λέκτρον ᾧπερ ἤνεσας Ι δός. ΑἸΙο. 2. ὅο καταινεῖν 
ΖΈ ΒΟ Ομο. 1704, Αὐιδύ. δηῃ. ὅ08. ἀλλ᾽ εἴσιϑι. ... Καλλιστ᾽, ἐπαινῶ. 

καί μ᾽ ἔπαιρ᾽] ΘΟ. καὶ σύ μ᾽ αἷρ᾽. 
890, βαρυνϑῶσιν ... ὀσμῇ} ΟΥ, Ἐν. 627. ὀσμῇ μόνον (μου 118.) ὅπως 

μὴ βαρυνϑηήσεσϑέ μου. “Τὰς. Ἐν. ΧΧΙ. 84. προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς, μή 
ποτὲ βαρυνϑῶσιν ὑμῶν αἷ καρδέαι ἐν κραιπάλῃ οἱο.᾽ (Υ αἸκ6 1.) 

891, οὑπὶ νηὶ γὰρ εἴς.) “Ὸγ {πὸ αηπογάποθ (μηρίοαβαπίηο85) ὁη ϑοαγὰ 
δηΐρ, ἰλαξ ἐλθμ κοορ δοηπιραημ τυἱέμ πι6, (εὐ! 6) επομηἢ βου ἐῃο86᾽. ΕΟΥ [Π6 
οοηϑύγιοίίοι ν, Βα. «ἃ ῬΙαΐ. Μρη. 9. Τηϑίθαα οἵ τούτοισι γα 5Που]ᾶ 
μανο δχρθοίθᾷ αὐτοῖσι. ὧι. πόνος τόϑ'᾽ ἅλις ἔσται σφι, ... 

892. συνναίειν ἐμοί] Ῥουπαρθ συνναίειν ὁμοῦ (86. αὐτῷ, τῷ πόνῳ, 
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ΝΕ. ἔσται τάδ᾽" ἀλλ᾽ ἵστω τε καὐτὸς ἀντέχου. 
ΦΙ. ϑάρσει᾽ τό τοι σύνηϑες ὀρϑώσει μ᾽ ἔϑος. 
ΝΕ. παπαῖ᾽ τί δῆτ᾽ ἂν δρῶμ᾽ ἐγὼ τοὐνϑένδ᾽ ἔτι; 890 
ΦῚ. τί δ᾽ ἔστιν, ὦ παῖ; ποὶ ποτ᾽ ἐξέβης λόγῳ; 

οἵ, ΕἸ. 941. μήτ᾽, εἴ τῳ πρόσκειμαι χοηστῷ, ξυνναίοιμ᾽ εὔκηλος. Τιύ. 1237. 
τοῖσιν ἐχϑίστοισι συνναίειν ὁμοῦ). 

898. ἔσται) ἔστω Τύχη. 
ἵστω) “ϑίαπαά τρ., αγῖϑε". Οοπίγεοίρᾳ τοι ἵστασο. ΤΠ6 ϑἰμιρ]θ ἴον ὑπ 

οοιρουπαᾶ ἀνέστω, ἃ5 ἴῃ (Ε4. ΠΗ. 148. ἔστασϑε. 141. ἱστώμεσϑα. ἘοΥ {Π6 
ΡΑΥ16165 οἵ, 48 ἀθονθ, ἀλλ᾽ ἔρχεταί τε καὶ φυλάξεται στίβος. Νοορίοϊο- 
Ττι5 που αϑϑιϑίβ Ῥμιοοίοίθϑ ἤο συ156. 

ἀντέχου] λαμβάνου Ἐ΄. ὅ6101: ἀντιλαμβάνου. “Ταΐό Λοϊα ὁ πιε". Θε- 
αἰκθ: “γηνϊέου πιϊλὶ αὐπωγο᾽. Ἐν. 820. τοῦ κέρδους ... ἀντέχεσϑαι. ΟἿ. 
1403. ἀντέρειδε νῦν βάσιν σήν. Ναορίοϊ]ομηιιθ, ἴῃ ἷ8. ρου ρΙ χ υ οὗ ταϊμᾷ, 
οαμηοῦ 5. Π ΠΟ 1650] ὐϊο ο δοὺ {Ὀγπου, δμπᾶ ὑπθυθίουθ θ1α5. Ῥμιηοοίοίο5 

Υῖ56. δη4 [ῖ πη 561} ἴα Κο ΠΟΙ οἵ Μἴϊη ἴον βιρροῦῖ. Εον καὐτὸς ατι. καὶ τοῦδ᾽ 
(οὗ τη6), ΟΥ̓́ καμοῦ γ᾽. 

894. τό τοι σύνηϑες ὀρϑώσει μ᾽ ἔϑος) “Μῶῳ τυοηπίοα οἰδίοηι τοἵϊ! ἤδορ 
ηιῈ γίφἠϊξ (Οὐ δίθαεῖψ, το διερρονέ πηι)". Οἵ. Ταο. 1. 6. σὺν τοιούτῳ ἔϑει ἐϑι- 
σϑέντες. Οα. ὀρϑώσει μέ που (οΥ μ᾽ ἅλις). ῬοΥπαρθ ἔϑος νῶᾶβ ἃ Ρ]055 
οη τὸ σύνηϑες. ῬΙΠοοίοίο 5. ἀβϑιιτοθ ΝΘΟρ[Ο]οιηι5 ὑπῶῦ πὸ 11 ΡῈ 4016 ἴο 
σοῦ Δ]οηρ᾽, ἃ 5. τι}, τυ Πποτὺ ΔΏΥ Θπρροτχγῦ. 

89ὅ. παπαῖ Δ. Β. Κα. 1,. ΑΙ4ά. παπαὶ Τ. ““ Νρορίο]θιηῖι5, πὸ πὰ8 ὈΘΘη 
ἴον. ΒΟΠ 6. {1 η16 βύυ προ] ηρ᾽ Υ 10 Π15 Ὀούθι [66] ηρ5 (οἵ, 9006. 918.), 15. ΠῸ ἸΟΏΡΟΥ 
ἴῃ ἃ ΘΟΠαΙΠΙΟἢ 0 ΟΔΥΥΎ οὐὖ Πἰὶ5 ὑγθαομθγοῖβ ργο θοῦ, (ϑολη.) 

τί δῆτα δρῷμ᾽ ἐγὼ τοὐνϑένδέ γε Α. ΑΙα. Τάχα. ... τοὐνϑένδε (τούν- 
ϑάδε Β.) λέγε Β. Ε΄. Κ΄ 1,. 1. γϑη. ἊΣ τοὐνθένδ᾽ ἔτι Ενΐ. τί δῆτα δρώμ᾽ 
ἂν ἐκ τούτων ἐγὼ Βι. τί δῆτ᾽ ἂν δρώμ᾽ ἐγὼ τοὐνθένδε γε ὅοῖι. Π1πᾶ. 
γγαμα. Ἡδχῦ. ϑόμη. Βουρὶς. (Οἵ, οθα (μα, Ο. 206.) ΤῈ γὲ ἴῃ {16 ΘΟ Ο ἢ 
γοδάΤηρ᾽ 15. Θυ θη ]Υ 11] ρ]δοθα; ἃπα ἱπδίθδα οἵ δρῶμε νγα 5ῃῃοι]α οχρθοὶ 
δρῴην. ΤΊ γΥΪΔ ΙΟῊ5 Ροϊμῃΐ ἴο 50116 Οὔ υ γα] ηΡ᾽. ῳα, τί δῆτα δρῶμ᾽ 
ἂν ἐκ τούτων ἔτι; Οὐ τέ δὴ τοὐντεῦϑεν ἂν δρῴην ἐγώ; Οὐ τί δὴ τοὺν- 
ϑένδε᾽ δρώην ἄν; λέγε. Οὐ τί δῆτα δρᾶν χρεὼν τοὐνϑένδε μὲ (οΥ τοὺν- 
ϑένδ᾽ ἔτι); Οὐ τί δῆτα δρᾶν ὠξ τοὐντεῦϑεν χρεών; ον τί δὴ δρᾶν χρή 
με τοὐπέερενς λέγε. Οὐ τί δῆτα δρᾶν με χρὴ τοὐνϑένδ᾽ ἔτι (ον τούὐν- 
ἁένδε σοι); Οὐ τί δῆτα δρᾶν μὲ τοὐντεῦϑεν ϑέλεις; Οὐ τί δὴ τοὺὐν- 
ϑένδ᾽ ἔτ᾽ ἂν δρῴην ἐγώ; Οὐ τί δῆτα δρῶμεν ἐντεῦϑεν (ον ἐκ τούτων); 
λέγε. Οὐ τί δῆτα δρῶμεν ἔτι τοὐνϑένδε σοι; ΟΥ τί δῆτα δρῶμεν ἂν 
τοὐνϑένδε σοι (ον τοὐνθένδ᾽ ἔτι); Οὐ τί δῆτ᾽ ἂν ἡμεῖς δρῶμεν ἔπε τὸς 
ΟΥ, 1898. τέ δῆτ᾽ ἂν ἡμεὶς δρῶμεν ...;: (4. Ο, 410. εἶεν" τὸ δ᾽ ἔνϑεν 
ποὶ τελευτῆσαί μὲ χρή; (ΠΘΥΕ. 566. ποίθ). ΑΔ]. ὅϑή, ΤΠ6 βαθ)αποίϊνο οἵ 
ἀο! ον α ϊοη βθοιιβ ἐο θὲ γϑαιϊγθᾶ Πθγθ, 5 ἴῃ 908. ὦ Ζεῦ, τί δράσω; 

τοὐνθϑένδε) “Α1εν (λῖδ, ποοῖ᾽. βιόϊδμοξ: τὸ μετὰ ταῦτα. ΟἿ. 884. ΕἸ. 

1807. οἶσϑα τἀνϑένδε ... κλύων. (ΕΔ. ΕΗ. 1201, Ἐπ, Ηἰρρ. 1188. τοῦν- 
ϑένδε μέντοι πᾶς ἀνὴρ ἠπείγετο. ΤρΙι. Τ᾽, 91. τὸ δ᾽ ἐνθένδ᾽ οὐδὲν ἐρ- 
ρήϑη πέρα. βαρρ!. 090. τὸ γ᾽ ἐνθένδ᾽. Οἵ, οχ (Βα. Ο, 4710. 

890. ποῖ ποτ᾽ ἐξέβης λόγῳ;]) “Ἡλίελον παδὲ ἐλοῖι τυσπογοα ἕν ἐδ 5 ροθοῖιῦ» 
Οὐ ([ νυν τοδᾶ λόγων) “ἰο δανψ τολαΐ {{|. τολίέμον οΓ τοοναἰ5)} παδὲ λοι φοηὸ 
ομέ οΓ ἐμὲ τυαμ᾽ Πού: “φνοόπαρ ἰδηἰΐ οναίο μα ὥϑομη: τ᾿ κοι) 

ΒΓΑΥΘΕΒ, ΟΡΠΟΟΙΕ6Β, ὧν 13 
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ΝΕ. οὐκ οἶδ᾽ ὅποι χρὴ τἄπορον τρέπειν ἔπος. 
ΦΙ. ἀπορεῖς δὲ τοῦ σύ; μὴ λέγ᾽. ὦ τέκνον, τάδε. 
ΝΕ. ἀλλ᾽ ἐνθάδ᾽ ἤδη τοῦδε τοῦ πάϑους κυρῶ. 
ΦΙ. οὐ δή σε δυσχέρεια τοῦ νοσήματος 900 

ἔπεισεν ὥστε μή μ᾽ ἄγειν ναύτην ἔτι; 
ΝΕ. ἅπαντα δυσχέρεια. τὴν αὑτοῦ φύσιν 

αὐὲδιϊ πιοαϊέαηο ΟἿ 80ὅ. ποῦ ποτ᾽ ων κυρεῖς; ΤΥὺ. Τ0ῦ, ποῖ γνώμης 
πέσω; Απὶ 42, ποῦ γνώμης ποτ᾽ εἶ; ΟΟ]. 170. ποῖ τις “φροντίδος ἐἔλϑη; 
810. ποῖ φρενῶν ἔλϑω; Ε]. 922. οὐκ οἶσϑ' ᾿Ξ ὅποι γνώμης φέρει. 1114, 
ποῖ λόγων ἀμηχανῶν. ἔλϑω; Α]. 814. ἐν τῷ πράγματος κυροῖ ποτε. πιν. 
ΤΡ, Ὑ, 181. ἐξέβην γὰρ ἄλλοσε. ΤΥ, 164, ποῖ λόγος ἥκει; 1029. ἵν᾽ εἰδῇς 
οἵ τελευτήσεις λόγον. ᾧα.. ποῖ ποτ᾽ ̓ἐξέβης (οΥ ἐξέστης); λέγε. ῬοΥπδρ5, 
ἃ5 Βυῦρο5 (0 ῬΥΟΡΟΒΘΒ: .. λέγ᾽ οὖν) ΒΡ ΟΒΙΒ, {πὸ λέγε οἵ [π6 ργϑο. ν. 
ὈΘΙοηρ5 ποῖθ. Οὐ ποῖ ποτ᾽ ἘΡΕΡΑΘῚ φρενῶν. 

ἐξέβης) “Παρί ἀουϊαίε(, τυαπάεν 64. Επι. ΤΡ. Τ᾿ 788. ἐξέβην γὰρ 
ἄλλοσε. Μϑοά. ὅ6. ἐγὼ γὰρ ἐς τοῦτ᾽ ἐκβέβηκ᾽ ἀλγηδόνος  ὥσϑ'᾽ εἴο. 

λόγῳ σα]ρ᾿- λόγων ἨαΩΥΪ. Εγῇ, Ηαγῦ. οοη]. Βύ. 1 βαβρθοὺ λόγων 15 τἱρμῦ. 
897. οὐκ οἷδ᾽ ὅποι χρὴ ...] “1 ποῖ ποί τοὐαί ο αο τοϊὴ (ἰ{|. τολίλεν 

ἐο ἐμγη} ἐπὶβ ρον ρίοωϊηρ πιαΐέον". ΟΥ̓, ΤΆτιο, Ρ. θ0. οὐκ εἶχον ὅπως χρὴ ἀπι- 
στῆσαι. ΑἹ. 428, (Βα, Ο. δὅ18. τὰς δειλαίας ἀπόρου φανείσας ἀλγηδόνος. 

Νϑορ ο]θιητ5 [66]5. ἃ Θοχηριπούϊοῃ, Ὀθοδι56. Π6 15 Θοηϑοῖοιβ ὑπαῦ Π6 15 δθοὺῦ 
ἴο ἀθοθίνγε Ῥῃηιοοίοίθθ, δηα ἴο ΘΟΏΥΘΥ πη, ποῦ, 85 6 δχρϑοῖβ [ο [15 
οὐ σοπηΐνυ, Ραὺ ἴο ΤΎΟνΥ. 

ὅποι] ὅπη Ἐ᾿. 'Γασπ, πιᾶγρ. 
τρέπειν στρέφειν οοπ]. Νάθοκ. 
ἔπος) “Παίζι6», αὔαῖν", 8.5. ΘΙβθυνυμοσθ. αι. πάϑος (854. ἄπορα ... παϑη). 

ΟΥ χρέος. 
898. ἀπορεῖς δὲ τοῦ σύ: “»μέ 5 γοφαγεἶβ ιυπαξ αὐ ψοῖ ἴη αἰήομιεν Ὁ 

Ωι. ἀπορεῖς δὲ ποῦ σύ; ΟΥ̓ ἀπορεῖς δὲ περὶ τοῦ; 

899. “εξ 1 λαρρόη ἰοὸ ὅδ αἱνοαάῃ ἴπ ἰμὶδ δἰαίο᾽ (οἵ ρουρ! οχιν). ΝΥυαμά: 
“44 6εο 7αηὶ ἀιι7ιι8, φιοά αἴσο, ηιαϊΐ ρογυδηῖὶ, μὲ γϑέϊοουα ποτὶ ροδϑῖηι ". ΘΌΡΡΙΥ 
ὧν ἱ ἢ κυρῶ (οἴ, οπ 38.). Οοηποοί ἐνθάδε τοῦδε τοῦ πάϑους, 85 ἐν- 
ϑάδε γῆς, θίο. ΕῸΓΣ ἐνθάδε γγἢ ἃ δΘηἰγ6 γνυπάου οἰτο5 Ρ]αύ. ΒΡ. Ρ. 
848. ἐπειδὴ οὖν ἐνταῦϑα ἦμεν τοῦ λόγου. Ωα. ἀλλ᾽ ἐγγὺς ἤδη ... (εἴ. 
Απός 959), 

900. οὐ δή σε δυσχέρεια τοῦ νοσήματος ...; οὔ σ᾽ ἤδε δυσχέρεια ... 
Εν, Οὐ δὴ νἱἰθπουῦ ποὺ 15 ὙΘΙῪ ππιιδι8]. 1 Ὁ ῖ]ς ΤΠπογθίουθ ὑπῶὺ [Ὁ τοῦ 
γγ6 58ου14 ϑαρϑύϊαϊα που. ΟἿ, (Β4. ἡ. 1472. οὐ δὴ κλύω ποῦ ...: Απί. 
880. οὐ δή που σέ γ᾽ ἀπιστοῦσαν ...; ἘΠ. 1180. οὐ δή ποτ᾽, ὦ ξέν᾽, ἀμφ᾽ 
ἐμοὶ στένεις τάδε; ΤΥ. 670. οὐ δὴ τιῦτω:.. 

901. ἔπεισεν] ἔπαισεν Ἐ'. Κι 1.,, “ΜΠᾶας ἱπαμοοα". 
ἔπεισεν ὥστε] Τη6 ὥστε τοἀιπάεςηϊ, ε5 ἴῃ 686, ἀπ οὐξθη 6 βθυν]θ ο, 
ὥστε μή μ᾽ ἄγειν ναύτην ἔτι] ὥστε μὴ ᾿μ᾽ ἄγειν ναῦν σὴν ἔπι ΜΝ ἀκοῖ, 

ΟΕ 626. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν εἶμ᾽ ἐπὶ ναῦν. Θα. ... νεὼς ἔπι. ϑορποοῖοθ νγου]ὰ 
Οἰμουννῖθ6 πᾶνθ νυυιδύθη, Γ τπΐπῖκ, ποῦ ναύτην, θαΐ ναυβάτην (οἴ, 540. δ6ῦ. 
1011.. Βαυΐ ναύτης, {6 παυίέα (Ηἶον. Οαγμι, 8, 4, 80), 5θθίηβ ΒΟ ΠΟ ΪΠ165 
ἴο βἰρῃϊν, ΒΠΏΡΙΥ α 866 ρμαβ886η46;᾽, 016 δοπυθῃθά Ἧ 866. 

902. ἅπαντα δυσχέρεια] “Αἱϊ ἐλέγι 5 α76 τπγιρίοαϑαηέ (ἱποοπυοηῖοπέ, δοϑβοί 
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ὅταν λιπών τις δρᾷ τὰ μὴ προσεικότα. 
ΦΙ. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔξω τοὺ φυτεύσαντος σύ γὲ 

δρᾷς οὐδὲ φωνεῖς, ἐσϑλὸν ἄνδρ᾽ ἐπωφελῶν. θοῦ 
ΝΕ. αἰσχρὸς φανοῦμαι τοῦτ᾽ ἀνιῶμαι πάλαι. 
ΦΙ. οὔκουν ἐν οἷς γε δρᾷς ἐν οἷς δ᾽ αὐδᾷς ὀκνῶ. 

ΝΕ. ὦ Ζεῦ. τί δράσω; δεύτερον ληφϑῶ κακὸς. 

εὐἱτἢ αἰ οι65}. Β6Π01: ἐκείνην, φησὶ, λέγω δυσχέρειαν προσεῖναι τῷ 
ἀνδρὶ τῷ ξένον τι γῆς ἑαυτοῦ διανοίας διαπραττομένῳ. ΜΥτΠάΘΥ γοίδυΒ 
ἴο (Εα. Ο. 888. ἀρ᾽ οὐχ ὕβρις τάδ᾽; Μαίίπ. 8. 487, 8. Ἰὲοίθικα δοηῇ: 
ἅπαντα δυσχείρωτα (ραοίαζε ὑμοομιπιοίῖα ἢ. Βεπρᾶϊοι : ἅπαντι δυσχέρεια. 
φιι.. ἅπαντα δυσχερῆ ᾿στίἔ. ΟΥὐ᾽ἦ ἦ πᾶσα (ο᾽ ἅπασα) δυσχέρεια. 1» 
οἵ, 418. 

τὴν αὑτοῦ φύσιν) “Ηϊδε οἵοη παζιω"αἱ αϊδροείἑοπ". Οἵ, 814, εὐγενὴς γὰρ 
ἡ φύσις ... ἡ σή. 

αὑτοῦ Α. Β. ΑΙ. Τατη. αὐτοῦ Κ'. 1.. Τ. 
908. τὰ μὴ προσεικότα] " ἩλΠαΐ 15 ποί {{|πὸ ἢιηιδοι Γ΄ (τυδαὶ ἀο65 ποί ἀροογα 

ιυἱέῃ, (065 ποί ϑϑοοῆιθ, ἠδ ουῦῆ παΐξιραϊ αϊδροϑίίϊοη) ς΄ ΟΥ ΕἸ. 618. ξἔξωρα 
πράσσω κούκ ἐμοὶ προσεικότα. Τι, 884. τὰ δὲ | λαϑραῖ᾽ ὃς ἀσκεῖ μὴ 
πρέποντ᾽ αὐτῷ (-- ϑ᾽ αὑτῷ Κι θρ!.) κακά (ὔλοιτο). μὲς ἣν 1Π. 81. ἐὼν 
καλὸς ἔρδων͵ τ᾽ ἐοικότα μορφᾷ ἀνορέαις ὑπερτάταις (... .. ας ὃ) ἐπέβα. 
ἩΘΒΥΟΗ: εἰκότα. πρέποντα, ἁρμόξοντα. Ξ 

προσεικότα Α. Β. 1.. Τ. προσήκοτα Κ. Ἠδ1]. προσήκοντα Ε΄. Προσει- 
κότα Αἰἴϊο ἔου προσεοικότα. Ἐπ. ΒΦΟΟΙ, 1284, προσεικέναι. Αὐἱϑῦ, ΕΟ]. 
1161. προσεικέναι. ΝᾺΡ. 18. εἰὐκέναι. 65ρ. 1521. εἰκότας. 

904, ἔξω τοῦ φυτεύσαντος] “Οοπέραγῳ ἐο (μηιοογίῃ 0} ψοιο" δἴγ (γον 
ϑῖγ8᾽ 5 ομαγαρσίου})". Μυβρυ: “αἰϊοπιηι α φοηϊέονῖδ πιου δι᾽, ὙὯῸ ΘΟΙΏΡ 65. [2]- 
Βδη. 1. ὅ74. τοῦ τῆς πόλεως ἤϑους καὶ τῆς ἐμῆς πολιτείας ἔξω τὸ πρᾶγμα 
εἶναι δοκεῖ. ΑΥὐἸΒΉ. 1, 8586. ἔξω τῶν εἰωθότων. Αἀὰά Ἰππογά. ν. 10. 
ἔξω τῆς ἀνθρωπείας ... νομίσεως. Ἦον. Ερίδέ. 1. 18. ὅ9. “πὶΐ δαί πιριο- 
γιηι [δ οΐδ86 τηοαϊμηιφμθ Ι ομγαδ᾽. 

90ὅ. οὐδὲν ... δρᾷς, οὐδὲ φωνεῖς] «Εἅ. Κα. 72. τί δρῶν ἢ τί φωνῶν. 
ΒΙοι, δα Ῥγοιι. 680. 

φωνεῖς} φρονξὲς Ἐ'. 
ἐσϑλὸν ἄνδρ᾽ ...1 1. 6. ποῦ “α φοοί πιαπ", Ὀτὺ “ἃ γιάη ΟΓ ποῦϊο δίν ἐλ. 

ΕῸΣ 50 πτηρηῦ ῬΗΙοοίθίθθ τυ ποαῦ ΔῊ ἱπηρτίψθοι οὐ ἱππηπ οθϑ ᾽ν 5ρθὰκ οἵ 
Ἀϊτη561ἢ, Βαγροβ ΡΙΌροβοϑ: ἄϑλιόν γ᾽ ἐπωφελῶν. ΟΩι. ἄϑλιόον γ᾽ ἀνδρ᾽ 
ὠφελῶν, οΥἡ ὠφελῶν ἄνδρ᾽ ἄϑλιον (Ρογδοη 5. οποη ἀροιξ {πὸ πα] ογθίϊς 
πούνν πολ παϊηρὴ,. 

906. τοῦτ᾽ ἀνιῶμαι πάλαι] “Τῆλϊ5 ἴξ τολαί ἰοηρ βίηοθ ΤΠ ἄμ φρίουθε αἱ". 
ΤΊ6 βαιθ νου 5. οοοιν 918, ΟἿ. 1021. ἀλγύνομαι τοῦτ᾽ αὖϑ'. 

πάλαι] πάλιν (βαρ. ἂν ἃ τὴ. δηθ.)ὄ 1. (ΟΥ(, οχ 918. 966.) πολλὰ Ε΄. 
907. Οοπδίσαθ: οὔκουν ἐν οἷς γε δρᾷς (αἰσχρὸς φανεῖ)" ἐν οἷς δ᾽ 

αὐδᾶς ὀκνῶ (μὴ αἰσχρὸς φανῇς). 
. γ8 4, Β. ΑἸΙὰ, Ταγη. τὲ Εἰ. Κ Τι. Τ᾿ ομι, ἨδΙ]. 
οἷς δ᾽ Α.Β.ΤΊ τ᾽ ΒΕ. Κ΄ Τ,. οἵ δ᾽ Τὶ. ργ. οἷστ᾽ 1,. 886. 
ὀκνῶ; Κοῖβκθ πουρ μὰ: ὀκνῶ ὈΘΙΟΠρΡ5 ἴο Νοορίοϊθιιιιβ. ϑβ9Π01: ἐν 

οἷς πράττεις οὐκ ἔσῃ αἰσχρός" ἐν οἷς δὲ φωνεῖς, φοβοῦμαι. ῬοΥμπαρΒ5 ἴσως. 
908. δεύτερον ληφϑῶ κακὸς ...:] Π|5 Πυδῦ ΤἈ]ΒΘΙοοα ννὲβ 15 ργοϊοπαθα 

ῷ ὃς 
[) 



᾿ 
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κρύπτων 8᾽ ἃ μὴ δεῖ καὶ λέγων αἴσχιστ᾽ ἐπὼν; 
δ᾽) Ν Ως} ιν 39 ᾿ ᾿ ΄ ᾽} Σ 

ΦΙ. ἀνὴρ οὗ, εἰ μὴ γὼ κακὸς γνῶμην ἔφυν. 910 
δ Ἵ 3 -" τ προδούς μ᾽ ἔοικε κακλιπὼν τὸν πλοῦν στελεῖν. 
λ Ἁ 3 " ἂν Ἁ } 

ΝΕ. λιπὼν μὲν οὐκ ἔγωγε, λυπηρῶς δὲ μὴ 
-" --22 5 -Ὁ- 

πέμπω δε μᾶλλον τοὐτ᾽ ἀνιῶμαι πάλαι. 
, , ὌΝ ’ ς 2 , 

ΦΙ. τί ποτὲ λέγεις. ὦ τέκνον; ὡς οὐ μανϑανῶω. 

μαῖγθα οὗ {π6 Αἰτῖάθθ, «πα Κίμαϊ]ν [66] ηρ' ἐονναγ θα ΡὨΙΠοοίοίθδ; {Π6 βϑοοπᾷ 
Ὑγὰ5 Πὶ5. ἰηὐθηΐίοη οἱ οομνθυίηρ ῬΒΙ]οοίθίθβ ἰοὸ ΤΥΟΥ ἰηθϑίθαα οἱ ἴο ἢ15 
᾿ομ]6. ϑολη. 

ληφϑῶ {μ6 5βιθηαποίῖνα οχργθδϑῖνθ οὐ ἀε]ογαίίοη, ὅὃὅο 1852. ἀλλ᾽ 
εἰκάϑω δῆτ᾽; 

909. κρύπτων 9᾽ ἃ μὴ δεῖ] Οοποραίηρ' ιῖ5. ᾿πὐθηθίοη οὐ σαγυγἱπρ' Πἴτη 
ΘΥΔΥ ἴο ΤΤΟΥ. 

λέγων αἴσχιστ᾽ ἐπῶν) Ῥτοπιϊδίηρ' ΓἈ]56ΙΥῪ ὑπᾶῦ Π6. νν1}] ΘΟΠΥΘΥ ἷπι [ο 
15. ποπιθ, ἴῃ οὐᾶθυ μ6 Ὀθίξου ἰὸ αὐὔαϊη κἷ5 ομ]θοῦ; ἃ5. 6 δα Ὀθίογϑ εὐιθυϑα 
[4158 ῃοοαβ, ἤο οομοι]ταία {π6 ροοα ψν1}] οὗ Ῥμι])οοίοίθθ. ΤΠΘθ6. ὕνγο οἰδϑιι565 
ΔΡΡΙΥγ, 1 0ῖη]ς, ἴο Ροίἢ δοίβ οἵ ἀθοδθρύϊοη; βὰν ρϑυύμδρβ ΠΟΥ Ἰηλδὺ γοίου ΟἿΪΥ 
ἴο {π6 βϑοομᾶ, 

ἐπῶν] ἔπη Ἐ. 
910. ἁνήρ] ἀνὴρ {16 1η88. 
εἰ μὴ ᾿γὼ Τ΄ ΑἸΙά, Ταγη. εἰ μ᾽ ἐγὼ Α. εἰ μὴ κἀγὼ Β. Κ. 1.. εἰ μὴ 

(οι. ᾽γὼ) Ἐ'. 
κακὸς γνώμην] “ ’απίϊπῳ ἴηι ἡμαφηιοηί". ἘΠ, 412. εἰ μὴ ᾿γὼ παράφρων 

μάντις ἔφυν καὶ γνώμας λειπομένα σοφᾶς. ὅ40. ("α. Κα, 1086, Α]. 188, 
911. προδούς] «Ἡαυΐηφ ἀοεενίοα". ΟἿ, οα τῦ1. 
ἔοικε) ἔοικεν 1,. 
κἀκλιπών] κἀλιπὼν ΤΠ]. καὶ λιπὼν Βιγρθδβ, “οη δοοοππῦ οὐ {16 

ΦΉβυνου, λιπὼν μὲν οὖν ...᾽. τοΙρΊγ. ΟἿ, 477. 
τὸν πλοῦν στελεῖν] «Ἀπομε το. ΕΘΗ δα πὴ ΔΑ]. 1045. τόνδε πλοῦν ἐστεί- 

λαμεν. Βοῖονν 1087. στόλον ἐπλεύσατ᾽ ἂν τόνδε. 
912. λιπών] Τπϑἰθαα οὐ {ππθ οοιηροιπηᾷ ἐκλιπών. ὅο 1382. καταισχύνει 

.. αἰσχύνοιτ᾽. Οοτμροιπα νϑὰ}5 ἃγ6 οὔδθηῃ διηϑυνογθα ὈΥ δ ρΡ]6 οπθα: οἵ, (Βα, 
ΕΗ. 1078. ἀναρρήξει. ον ῥηγνύτω, δᾶ οἢ Αὐἰϑῦ. ὕ8βρ. 188. 

λιπὼν μὲν οὐκ ἔγωγε) ΘΊΊΡΡΙΥ στελῶ τὸν πλοῦν (στελοῦμαι). σῇ ΕἸ. 
1086. ἀτιμέας μὲν οὐ, προμηϑίας δέ σον. ϑ6Π0]: οὐχ ὅτι καταλείψω 
σε ἄχϑομαι, ἀλλ᾽ ὅτι λυπηρῶς καὶ οὐ κατὰ τὴν γνώμην μέλλω σε ἄγειν. 
ἐπὶ Τροίαν δὲ φησί. ΜΥΤΟΙΡῚν. 

λυπηρὸς (ϑαργ. ὥς) Ἐ'. 
λυπηρῶς δὲ ...}] “βιμ Ῥαΐίλον ἰ605{ 1 δλομίᾳ οοηυδν ψοῖ ἴῃ α τυαρ ραϊηζμί 

ἐο ψοῖ (ἷ. 6. οοπίγαγ 0 ψοιώ" υοΐδλι65, ἐο Ἴγομ), οὐ ἐμιῖ86 ἀσοοιηΐ ἰέ ἰδ ἰλαί 1 
πὶ ἰοπῷ δἴποο ογὶουδα᾽. 

918. πέμπω Α. Β. Κ. 1,. Τ. Ταχση. πέμπων Ἐς ει, ΑΙ4. «δοογί, οοη- 
υον; εοπαμοί᾽. Τοῦ. «ἀδαἀμεαηι᾽. ΤΥ. ὅ11. οι, Οἁ. ο΄. 14. χρὴ ξεῖνον πα- 

ρεόντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πέμπειν. 
τοῦτ᾽ ἀνιῶμαι} Τοῦτο ἴἰ5 δἀ 464 ἴου Ὅπ6 5ᾶΚθ οἵ δ᾽νιηρ' ΘΥΘΑΡΟΥ ἔργο 6 

ΔΩ ρουϑριουϊνυ. ΟἿ, οὐ (4, 407. ὅπως ... λύσομεν, τόδε σκοπεῖν. ΤΥ, 
408. Τα οομτηΐν ἰοῦ μᾶλλον 5Βμοι14 6 ἡδηϊον ΘῈ δα Ρ]δορα, 1 ΒΑ δ Αγδιοξῶ; 

αἴξον σε, 

ΝΙΝ  δε.».............. 
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ΝΕ. οὐδέν σε κρύψω᾽ δεῖ γὰρ ἐς Τροίαν σὲ πλεῖν 91 
πρὸς τοὺς ᾿Δχαιοὺς καὶ τὸν ᾿Δτρειδῶν στόλον. 

ΦΙ. οἴμοι, τί εἶπας; ΝΕ. μὴ στέναξε. πρὶν μάϑῃς. 
ΦΙ. ποῖον μάϑημα; τί με νοεῖς δρᾶσαί ποτε; 

ΝΕ. σῶσαι κακοῦ μὲν πρῶτα τοῦδ᾽, ἔπειτα δὲ 
ξὺν σοὶ τὰ Τροίας πεδία πορϑῆσαι μολών. 920 

ΦΙ. καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ δρᾶν νοεῖς; ΝΕ. πολλὴ κρατεῖ 
τούτων ἀνάγκη καὶ σὺ μὴ ϑυμοῦ κλύων. 

ΦΙ. ἀπόλωλα τλήμων, προδέδομαι. τί μ᾽, ὦ ξένε, 

πάλαι] πάλιν Ἐϊ. δᾶ (ΒαρΥ. αὐ ἃ τὰ. 8δηΐ.} 1.. ΟἿ, οῃ 906. 
915. οὐδέν σε Ἀρύψω] ἡ ἀξίαν ὁοποθαῖ ποίμΐηρ ἤγοηὶ γοιε᾽. Οἱ. ἘΠ. 957. 

Επτ. Ηΐρρ. 914. οὐ μὴν φίλους ΕΝ, κρύπτειν δίκαιον σὰς, πάτερ, δυσ- 
πραξίας. Αὐἱδι. ΤΊΠΘδα, 14. οὐ χρῆν σε κρύπτειν, ὄντα κηδεστὴν ἐμόν. 
ἘΠ ἀυῦ7. 

ἘΦΌΑΚΟΤ Το εἶς Β. 
916. Υαυπαοι πα Νϑιοῖς οοπάθιηη {Π15 ᾿ἴη6 ἃ5. 80 ᾿πίθυ ροϊδίϊοῃ., 
τὸν Α. Κ. Τ', Βοπέ], ΒΥ. τῶν Β. 1.. Α14. Ταχη. 
στόλον] "Εαρεαϊιοπανῃ ἰονοο". ΟἿ, 178, 241. 270. 661. (Βἅ. Ο. 1806. τὸν 

ἑἕπτάλογχον ... στόλον ... ἀγείρας. 
9117. τί εἶπας Α. Κ. Τ,. Τ΄. ΑἸά. τί γ᾽ εἶπας Β. τί μ᾽ εἶπας ὙΔ1οἸκ. δὰ 

Η!Ρρ. 868. ῬοΥβ. δα Ῥῆωη. 892. γῇ. Βαγρ. ΟἿ, 100, ΤΎΔΟΙ, 1208. οἴμοι, 
πάτερ, τί εἶπας; 

μὴ στέναξε, πρὶν μάϑης .. τ ν] ΒαγρΘ5. ΘΟΠΡΑΥΘ5. Αὐἱδύ, ΡῚ, 477. οὐ δεῖ 
σχετλιάζξειν καὶ βοᾶν, πρὶν ἂν μάϑης. 

πρὶ»] πρὶν ἂν Ἐς, ῬοΙδαρ5 μὴ, πρὶν ἂν μαάϑ'ῃς, στένε, 
πρὶν μάϑης} ΟἿ Απί. 619, ΑἹ]. 7142. 9066 ΤΥ. 608. 946. 
918. δρᾶσαι] μαϑεῖν Ἠδ17]. Θυ. ποιεῖν. 
919. σῶισαι Τ1,. 
σῶσαι κακοῦ ... τοῦδ᾽] “70 5αυὲ γοῖι ἤγοηὶ ἰδιὶς τ (»παϊααψ}". Οἵ, Απύ, 

1102. σώσας μὲν Σχθόον: Βευύ {π6 ροβιθοη οὗ μὲν πρῶτα ἴπ [Π6 ΘΟΙΏΠΊΟΙ 
γΘΘ ΔΙ Πρ’ 15. ΤϑΙΠΘΓ ἀν]κνναγᾶ. πα. σῶσαι κακοῦ σε πρῶτα τοῦδ᾽... ΟΥ 
κακοῦ σὲ σῶσαι πρῶτα τοῦδ᾽ ... Οἵ σῶσαί σὲ πρῶτα μὲν κακοῦ τοῦδ᾽, 
εἶτα δὲ οἴο. Νρορίο]θιηιι5 τἰδ ἢ Ἐτῆδε {Π6 ὕνγο. τηούϊναβ νυ ΠΟ ἢ νγοσ]ᾶ θ6 πτο, 
ΠΟΘΙ ἴο ᾿ηἤποποο ῬΒι)οοίθίαϑ, 

μὲν πρῶτα ... ἔπειτα δὲ] ὅο 1286. μὲν μαλιστ᾽, ἔπειτα δέ. ΟἿ, οη 
(190. 

921. καὶ ταῦτ᾽ ...:] ΕῸΣ {π6 καὶ οἵ, οα Απί. 1102. ΕΠ. 1481, 
ἀληϑη] 6 5Πῃου]ᾶ ὑϑίμοσ Πᾶνο Θχρθοίοά ἀληϑῶς. Ηθποθ ϑομποίῇ, 

Θ0η]: καὶ ταῦτα δῆτα δρᾶν νοεῖς; χα. καὶ ταῦτα δή με δρᾶν νοεῖς: ΟΥ 
ἦ ταῦτα δή μὲ (γὰρ δὴ, γάρ με) δρᾶν νοεῖς; Θὰ Ῥοοί ΠΘΨΘΥ ΟἿΘΘ τι868 
ἀληϑῶς. Ναποὶς ἀοίδηαϑ5 ἀληϑὴ Ὀγ ριη. 50, 2. ὅ τι ἂν μὴ φῇ με ἀληϑῆ 
λέγειν, δια οὔθ. Ρδ558 6168. 

922, πολλὴ πρατεὶ τούτων ἀνάγκη] “Ὥ δέγΟη} πεοοϑοίίψ Οοπέν οἷς ἐΐ686 
λίπα". ὅοῃοῖ: πολλὴ γάρ ἐστιν ἀνάγκη ταῦτα διαπράξασϑαι. ΜΑΙ ροὶ 
ΘΟΙΏΡΓΘ5. ΡΙαῦ. Νά πΙ. 10. ἀνάγκη ἀδικίας ἡ ἀπορία. ἍΥΡμΠο βθοιὴβ 0 Πᾶν 
ἐπουρὶΐ {πῶ τούτων ἀθροπᾶβ οὐ ὠνάγκη. Οιι. πολλὴ κρατεῖ | τὸ δρᾶν 
ἀνάγκη. 
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δέδρακας ; ἀπόδος ὡς τάχος τὰ τόξα μοι. 
ΝΕ. ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τε τῶν γὰρ ἐν τέλει κλύειν 925 

τό τ᾽ ἔνδικόν μὲ καὶ τὸ συμφέρον ποιεῖ. 
ΦΙ. ὦ πῦρ σὺ καὶ πᾶν δεῖμα καὶ πανουργίας 

δεινῆς τέχνημ᾽. ἔχϑιστον, οἷά μ᾽ εἰργάσω. 

9234. ἀπόδος] “Οἴυε ὑαοῖ, γοίι""". Απδχῖϊαβ ἃρ. Αἴπθη. ρ. 324 Δ, μὴ 
σύ γε δῷς, ἀλλ᾽ ἀπόδος. πε. Οὐ. 080. ἃ δ᾽ ἔλαβες ἀπόδος. Αὐῖδὶ. 
ΤΊοδια, 15ὅ. ἀλλ᾽ ἀπόδος αὐτό. ΟἿ, 981. 950. 981. 

τὰ Α, Τὶ σαρτ. ἴῃ Κα. οπι. Β. Εἰ. 1... ΤΠ6 αὐϑῖοϊα 15. δἀᾷοα 981. 981. 
ο2ὅ, οὐχ οἷόν τὲ] ΒΌΡΡΙΥ ἐστί, τιϑίια]ν ππαουδίοοῦ ἢ οἷός τε, δυ- 

νατὸς, ἕτοιμος, ἀπ Βοπηθ οὐποὺ δἀ]θοιῖνοβ. Οὗ, (. ΒΕ. 94. 1415. (ΒΕ, 6. 
ὩΘ 2: ΤΥ; 142. 

τῶν ... ἐν τέλει κλύειν] “Τὸ οὗν ἐλοδα τοῦο αὐ ἴη αιἐλογὶίμ. ϑοΠ0]: 
τῶν κρατούντων. ΟἿ, 885. τοὺς ἐν τέλει. ΑἹ. 1852, τὸν ἐσθλὸν ἄνδρα 
χρὴ τῶν ἐν τέλει. Δαηΐ, 67. τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι. 

920. ποεὶ ἱτστ δ ΒΝ ποεῖν ΤΣ 
927. ὦ πῦρ σὺ ...] ὦ ϑὴρ σὺ ... οοη). ΕΔ. Τιομᾷ, 11. ὦ φὼρ σὺ ... ἃ 

νυν ἑίον ἴῃ ΟἹ .55. Ἴ Π; γ. 838, ΕἾτο βθθιηβ ἰὼ πᾶν ὈΘ6ΘῚ τιϑθᾷ ὈΥ {π6 ᾿η- 
οἰθηὐβ ἃ ἃ 5.110] ἴο ἀθηοίθ ᾿πηριάθηοθ πα θυ 8 1 0γ. Ἐπιν. Ηος. 007. 
ναυτική τ᾽ ἀναρχία | κρείσσων πυρός. Δπάν, 211. ἐχίδνης καὶ πυρὸς πε- 
ραιτέρω. Ἐὰν. Ηΐρρ. γε]. Εν. 7. ἀντὶ γὰρ πυρὸς | πῦρ᾽ ἄλλο μεῖξον ἠδὲ 
δυσμαχώτερον ] ἔβλαστον αἵ γυναῖκες. Ανιϑῦ. Τγ5. 1016. οὐδέν ἐστι Ὁ Ξ 
ρίον γυναικὸς ἀμαχώτερον, | οὐδὲ πῦρ, οὐδ᾽ ὧδ᾽ ἀναιδὴς οὐδεμία πόρ- 
δαλις. Ἐπ. 882. ἣν ἄρα πυρός γ᾽ (θ᾽ Ὁ) ἕτερα ϑερμότερα. Μομπδμᾷᾶ, 331. 
ϑαάλασσα καὶ πῦρ καὶ τρίτον γυνὴ κακόν. δΤῦ. ῬβθαδοτΡΠΟΟΣ . 96. Οἐ, 
οη Δ). 480. Ηδηοθ ϑερμὸς “δοϊίάα᾽. ὙὍΠ6 Κ'ομοὶ, ἱπηϑρίποθ ὕΠ6γ6. 15. ΠΟΥΘ δι 
ἉΙΠιδίοη ἴῃ πῦρ ἰο Νοορίο]θιητιβ᾽ οὔποθυ δ Πύρρος. ΟΥ̓ {πὸ ϑϑππθ ορί ποι 
15 Επιδῦ, ἡ. 1187, 21, δηῃᾷ 1408, 84, ὙΜΏΙΟΝ 15. ΘΥΥ ἴδῃ οι]. ῬὨΙ]οοίοίΘ5 
ἷβ ἴῃ ἴδ 00 βϑυϊοῖϑ ἃ Π]004Ἁ ἴο ΡῈ {Π|1η]κῖ ηρ' οὗ ριιπηΐηρ. ΜΟΥΘΟνΘΥ {ΠῸ 
ΤΥαρ αι 5. ΠΘν θυ 0811} πη ῬΎΎΎ τι5, θυῦ ΑἸνναν5 Νϑορίο]θιηιιβ. ΤΠ6᾽ ρΡγοχὶ- 
την οὗ ὑπθ θαγηΐϊηρ τηοπιηὐαϊη τηϊρηῦ Πᾶν βιρροϑῦθα ὑΠ|158. θὰ ἰο ΡΠ] ]- 
Ἰοοξοίθβ. 

πᾶν δεῖμα) πᾶν δημα (ϑαρν. ὃν ἃ πὶ. ΡΥ.) 1. πᾶν λῆμα Βεγρὶς. δ6γέ, 
(6011. (ἃ, Ο. 960. ὦ λῆμ᾽ ἀναιδές) πᾶν λῦμα οοπ]. Ναιοῖς. “ΟλἼοοί ὁ, αἱϊ 
αγοακῖ, αἰέοφοίλον 0 6 ἀγεαάεα᾽ὕ. 1. 6. πάνδεινος. ΟἿ, Τοπι. Ρ. 878. δῆλον 
ὅτι πραδεισός τὶς εἶ. Μαβρν: “δέ φιϊοφεϊά ἐογγίϑίϊο 65ι᾽. Ῥαῦ Ὀγ αὐ γδούϊοη 
[ῸΥ πᾶς δεῖμα. ΟἿ, οα 022, ἡ πᾶσα βλάβη. ἘΠ. .901. Αὐἱϑῦ, ΤῊ. 7187. ὡς 
πᾶν ἐσμὲν κακὸν ἐν αθεΙΝ ΤΊΘοον. ΠΙ. 18. ὦ τὸ καλὸν ποϑορεῦσα, 
τὸ πᾶν λέϑος (αα.. . σὺ, πᾶς λίϑος, οὐ λίϑος πᾶς). δ δ]1οῖς. δα Ἡ]ρρ. 406. 
ΡΙΌΡοΒβο5: ὦ πῦρ δῇ: παιπάλημα. (ΗΠ οβυοῖ: Παιπάλημα. ποικίλος ἐν κα- 
κίᾳ.). 1. ἴῃ π. τη5: ὦ πῦρ, ἀπαιόλημα. Βαϊ {16 ὉΠΉΪ 550 οἵ καὶ νου]ᾶ 
ΡῈ ππϑιΐία 6. ΟἿ, Οδρμβοᾶον. (ΕἾ. οι. 11, 888.): ὦ καὶ λέων καὶ μυγαλὴ 
καὶ σκορπίος. Α 5π|1|8} ἀθπαποίδ θη ΦΠ6 ἰηνϑοῦίνο ΟΟΟῸ 5 ἴῃ {π6 Δοῦϑ οἔ 

Δροβί. ΧΙΠ. 10. ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης δαδιουργίας. κι. ὦ 
πῦρ σὺ πᾶν καὶ δεῖμα. Οὐτυ: κἄχιδνα (Επτ, Απάᾶν, 270. ἐχίδνης καὶ πυ- 
ρὸς περαιτέρω). Οὐ ὦ πῦρ σὺ καὶ κρότημα. Οἱ ὦ πᾶν σὺ παιπάλημα 
(“ο ἐλοιῖς αἷΐ πιαίθ πρ οὐ οιηρΐηᾳ ᾽). 

928, πανουργίας ... τέχνημ᾽ 7 “(Οοηένῖυον 07) πυϊδολιῖο. ΤΠ ἀρϑύγαουῦ ἔου 
[π6 ὁοπογοίθ, ΟἿ, οἡ (Ἐπ, "ἡ. 8ὅ, Τέχνημα 5. ΠΘΥΘ τι58864, ποὺ ἴῃ 108 ογϊ- 



ΦΙΛΔΟΚΤΗΤΗΣ. 199 

“9 3 Γ ε 3ς0 ᾽ Υ̓ 3 Ὁ » 

οἱ ἠπάτηκας᾽ οὐδ᾽ ἐπαισχύνει μ΄ ὁρῶν 
᾿ 7, . νι 5 , 

τὸν προστρόπαιον, τὸν ἱκέτην. ὦ δχξτλιε: 990 

ἀπεστέρηκας τὸν βίον τὰ τόξ᾿ ἑλών. 
ἀπόδος. ἱχνοῦμαί σ΄. ἀπόδος. ἱκετεύω. τέκνον. 

- , Ἁ 3 

πρὸς ϑεῶν πατρῴων, τὸν βίον μὲ μὴ ἀφέλῃ. 
ὕ ΄ Ν 2 2 ΦΧ » 2 τὸν 
ὥμοι τάλας ἀλλ᾽ οὐδὲ προσφωνεῖ μ΄ ἔτι. 

ΠΑΤῪ 56η86 οὗ “α τοογῖς οὕ αὐὶἢ, οὐ “αὶ ριοἱ᾽ (δεῖνι. Ἐν. 889. κάπηλα προσφέ- 
ρδιν τεχνήματα), Ῥαΐ ἴπ {πα οὗ τεχνέτης “α ρίοίέίογν, οοπένἴυον, οοποοοίθγ, 
πὲ 5. νγ πᾶ λάλημα, ἄλημα (ἴον ἀλήτης, Α1]. 889,), παιπάλημα, τρίμμα 
δὲς, πιϑϑᾶ οὗ ρϑύϑουβ. ΟἿ. Ἐπ᾿. Τρ. Τ. 1855. δόλια τεχνήματ᾽΄. Ὑίτρ, Ζη. 
ΧΙ. 406, “«γιἐἰΠεῖὶς δορί" (1. 6. αὐὐλθχ 56616 5015511η118). 

εἰργάσω] τι. εἴργασαν, Ὀθοϑιιβα οὗ 1Π8 [Ὁ Πονγίηρ᾽ ἠπάτηκας. ΥΈΪΟΙΝ 
15. Ῥυθέουυθα 4150 ὈΥ Ε]ΊΩ5]. δα Μϑά, 1819. δπᾶ ἴῃ Μιι5. Οὐ, 11. 41. Οὗ 1172. 
616. Ἐπν. Με. 1888. (1819. ἘΠπ151.}) οἷ᾽ ἐξ ἐμοῦ πέπονθας, οἷά τ᾽ εἰργάσω. Τὴ 
ὙΠΟ. ραβϑαρθ ἀρεΐῃ ἘΠ]ΤΉΒΙΘΥ ὑγο] ρῥυθίου: εἴργασαν. Βιυῦ νγ ϑοιηθίϊπηθ5 
τηθοὺ νὰ {πΠ6 φογῖδὺ δηᾷ ρουίθοῦ πηϊΐθα ; πη 664, 85. ὙΥ̓ ΠΟΥ νγ6}] ΥΘΙΠΘΥ ΚΒ, 
ὑπο 8 τῆϑν ὉΘ ἃ ῬΥΟΡΙΙΘΟΥ ἤθύΘ ἰὼ {Π6 σμδηρα οἵ ὕἤβθηῃβθ, Ππ6 δουϊϑὺ ἀθῃούϊηρ, 
5ΙΤΏΡΙΥ Δ δοῦ οπὸθ ἄοη6, υγιποιΐὺ ΘΠΥ͂ γθίθυθηοθ ὕο 105 ΘΟΠΒΘαΠ ΘησΘ5; [Π6 
Ῥϑυΐθοῦ ᾿πρΙ γἱηρ ποῦ ΤΠΘΥΘΙΥ δὴ δοὺ ἄοῃθ, Ὀαὺ {πΠ6 τϑϑα 5 Ἠονῖηρ' ἔροτα 10. 
ΤῬΠοτοίοσα εἰργάσω (οἴ. 940.) τηδν Ὑϑίου το [π6 Ῥᾶ88 οοηᾶιοῦ οἵ Νϑορί(οϊθιητ5, 
ἠπάτηκας (οἴ, 951. 949.) ὕο ιῖ5. ἀθργίνιηρ πϊπὶ οὗὨ Π18. ΘΩΡΟΙΒ, {Ππ6 1055 οἵ 
ὙΠΟ Π6 5011} βιιδύδιη5. ΟἿ. οὐ Απύ, 1228. 

᾿, 
930. ὦ σχέτλιε] “Ὁ εἠμαπιθίθοα οὔθ, ὁ τηογοίοϊ οπο᾽. Οἵ, 869, Αηΐ. 47. 

ἀπεστέρηπας τὸν βίον ...] Οὗ, 1282. ὅστις γέ μου δόλοισι τὸν βίον 
λαβὼν] ἀπεστέρηκας. 1120. ΤΠΘ ΘΟΙΏΙΏΟΙ τοϑ ἴπρ' ΠΘΥΘ 15 ΘΧΟΥΘΙΠΘΙΥ ὑφ η16. 
γγαΚοῖ. οοπ]: σὸν προστρόπαιον, σὸν ἱκέτην" ῷ, σχέτλιε, | “ἀπεστέρηκας Θδἴο. 

Ι νου Ἱα οογγθοῦ:... ὦ σχέτλιε, ἀπεστερηκὼς ὦν Οὐ ὅν γ᾽, ὦ κακέ, 
ἀπεστέρηχλας ... Βατραθ ὑμ1πΚ5. ὑποῦθ ἰ8 ἃ ΙΔ Πού ου βέος “{6", δι 
βιὸς “α ϑοιυ᾽. 1 απο ἀοαθὲ {Π|85, ΘΘΡΘΟΙΔ]ΠΥ δ8 τὰ τόξα [Ο]]ονγ5. ἱπηιηϑᾶϊ- 
αὐθὶνγ αἴλου. Ηθ 8150 Θοιηρδυθβ ὕΠ6 γουᾶβ οὗ 'ῬΨΙΟΟΚ ἴῃ Κι μακβρθαγθ: ἡ οι 
ἐαΐτο γι 16, τυλθη ψοῖι (ὁ ἐαβθ ἐλ6 -ἠιθαηα τοπογ αν 1 [ἴυ6. 

931, τὸν βέον] Πῆψ πιθαῆπς οὐ" βιρρονί. ΟἿ. 958. 1126, ΑὐΥἱϑῦ. Εοο]. 568. 
982, Τὴ {Π15 ν 6 86 δὴ ϑηδροθϑὺ δηα ἃ ὑΥ]Ύ 80} οοτη6 ὑορϑίμου, ἐ5 ἴῃ 1490. 

50 ἃ ὑγῖθγθοῖ δ ηα δὴ ϑηδρεθδὺ ἴῃ 1282, ὕννο {ἸΡυ ἢ5 1029, πα δὴ δπεαρεθϑῦ 
Πα ὕνο ὑγῖρυϑοιβ (Β4, ΚΕ. 967 (9). 

938. μή μ᾽ ἀφέλῃς ἘΝ ΎΣ ΜΝ. Τούρ τ μου ᾽φέλῃς Α. 
ΑΙ4. Βευ. Ηδι]. με μὴ «ἀφέλη Ἐ]Ιη5]. δ (4. ΗΕ, 1622. με μὴ ἀφέλῃς Βα. 
Τιοπά. 11. ἘΠ]Ι5]. δά Μρα, 56. Βαγρ. Ηδτ. Νϑιοκ. μὲ μὴ ᾿φέλῃς Μβργ. 
Ἡδογῖη. μὲ μήφέλῃς ΞΟΠ. μὲ μάφέλῃς πα, Βουρῖ. Τῇ ὑσιθ γϑδαάϊηρ' 
18, Ι ὑμῖπκ, τὸν βίον μδ μὴ ἀφέλῃ (οὐ μἀφέλῃ). ΟἿ, 8706. εἰ τἀμὰ κεῖνος 
ὅπλ᾽ ἀφαιρήσοιτό με. 1808, Α]. 100. Ἐ]. 1908. μὴ ᾿ξέλῃ (μὴ ᾿ξέλῃς Μοῃ.) 
τὰ φέλτατα. (Βα, Τὰ. 1522. Ασιβύ, Ε)00]. ὅ68. μηδαμῶς πρὸς τῶν ϑεῶν 
τουτὶ ποιήσῃς; μηδ᾽ “ἀφέλῃ (ἀφέλῃς 81. δα νὰ]ρ.) μου (με) τὸν βίον. 
Αομ, 464. ἀνϑρωπ᾽, ἀφαιφήσει μὠε τὴν τραγῳδίαν. 

934, οὐδὲ προσφωνεῖ μ᾽ ἔτι] Οἵ, 1066. Ναποῖς οοη]: ὡς οὐδὲ ... 
προσφωνεῖ Α, Β. Κα. 1. Τ. προσφωνεῖν ΑἸα, τι. προσφωνεῖς Δι. 

Αἰουῦ τάλας 1 πηϑὺῖς ἃ οΟΙομ, ἰηδίθα οὐ ἃ {1} δἴορ. 
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ἀλλ᾽ ὡς μεϑήσων μήποϑ'᾽ ὧδ᾽ ὁρᾷ πάλιν. 988 
ΠῚ λιμένες. ῶ προβλῆτες. ὦ ξυνουσίαι 

ϑηρῶν ὀρείων, ῷ καταρρῶγες πέτραι. 

ὑμῖν τάδ᾽, οὐ γὰρ ἄλλον οἶδ᾽ ὅτῳ λέγω, 
ἀνακλαίομαι παροῦσι τοῖς εἰωϑόσιν 

986. ἀλλ᾽ ὡς μεϑήσων μήποϑ', ὧδ᾽ (μή ποϑ᾽ ὧδ᾽ ΛΑΙΑ. Τὰν.) ὁρᾷ 
πάλιν νὰ]ρ. 'ΠΘ οχϑοὺ τηθϑηΐηρ' οὗ ἔπθθθ ψονᾶβ 15. ὈΥ͂ ΠῸ ΤηΘ8Πη8 ΟΪ6 ΔΓ. 
Ξ6ΠΟΙ]: οὕτως μοι πάλιν προσέχει ἀναιδῶς, ὡς μὴ ἐάσων καὶ δώσων τὰ 
βέλη. Βυαποῖς οοηπθοῖβ ὁρᾷ παάλεν “αὐδνάϊξ υμοἐ μην} (ἃ. 6. “16 ἐμγηδ αἰοαμ ἤιῖδ 
 αο6), Ὀὰὺ ἀοιιθίβ ψμϑύπμου πάλιν 5που]α ποὺ θ6 ὀομϑύγιιθα γαῦποὺ να με- 
ϑήσων. Νϑῖιθ δοιηρδνδβ 1], γ΄. 421. ὄσσε πάλιν κλίνασα. ε΄, 886. 3'΄.. 899. 
Ἐπ᾿, Ηθο. 987. πάλιν τε καὶ πρόσω. ΜΝ ΣΙκο 618 οοπ]: ἀλλ᾽, ὡς μεϑήσων 
μή ποτ᾽, οὐδ᾽ ὁρᾷ πάλιν. 11 {ΠπῸ Ῥονν 84 δύγονβ Ὀ6 ὑπ6 οβήδβοϊ οὔ μεϑή- 
σῶν, 6 5Πο.]α ΥΘααΪγ6. ΒΟΙὴΘ. ῬΥΟΏΟΙΠ ΘΧρυθδβῖνο οἵ ὑποὰ; θα {πθΥθ 15 
ΠΟΠ6 ἴῃ {ῃ6 ΘοΙ πο τθϑᾶΐηρ. Ῥϑυπδρ5 ὑπθυθίουθ νγθ μοι] γϑαᾶ ἀλλ᾽ ὡς 
μεϑήσων μήποτ᾽ αὔϑ᾽ (ον μήποτε σφ᾽) ὁρᾷ πάλιν, “διέ λ6 Ἰοοῖβ αϑ ἐμοιρλι 
ἠδ ὑεἱεγεἰοε πΕυΕΥ ἐο αοἰΐυον ἐμοηι (0 πι6 αραϊπ᾽. (Οἐ οΤ7ὅ. οὐκ εἶ μεϑεὶς τὰ 

τόξα ταῦτ᾽ ἐμοὶ πάλιν!) Οὐ ἀλλ᾽ ὡς μεϑήσων μ᾽ ἐνθάδ᾽ ὧδ᾽ ὁρᾷ πάλιν. 
Οὐ ἀλλ᾽ ὡς μεϑηξων μήποϑ᾽ (οΥ μηκεϑ) ὧδ᾽ ὁρᾷ πάλιν. 

936. προβλῆτες]} “ΤῬγοπιοπίον θα". ὅδ, ἀκταὶ, 8.5. Δα θα ΟΟΘΒΒΙΟΠΔΠΥ ἴῃ 
Ηοπιονῦ. Οἱ, 1468. Ηοπι. Οἄ. ε΄. 4065. ἀλλ᾽ αὐταὶ προβλῆτες ἔσαν σπιλά- 
δὲς τε πάγοι τε. ΜΙΠῈοΩ Ῥᾶγ. Ἰοδὺ Χ, 160. “0 τοοοΐς! Ὁ γομηξαΐης, Πἰοοῖο, 
ααίος απαὶ θοιυογδ, 1 τυἵἴξᾳ οὐδόν" δοῆο ἰαΐέθ 7 ἑαμφὴξ ψοιῶ" δῃαάθδ ] 0 ἀρ διῦον" 
απα γοδομη ἔαν οἶκον 80η6". 

ὦ ξυνουσίαι ϑηρῶν ὀρείων] ΟἿ, 185. στικτῶν (πτηνῶν) ἢ λασίων 
μετὰ ϑηρῶν. 

937. καταρρῶγες] “Ογαρον, ργδοϊρίίοιε᾽. Ἡδογοᾶ. 2, 12. χώρη ... κατερ- 

ρηγμένη. 
938, οὐ γὰρ ἄλλον οἵδ᾽ ὅτῳ λέγω] “δῸν 1 ἄποῖυ οὐ ἤόηὸ δἶϑθ, (0 τομοηι 

ἐο γϑίαίε ἐμοηι᾽, νΥὶ ἢ 1Ππ6 νίονν οὗ γϑϊβίηρ' οοιηραββίοη δῖθκο δσοη͵: οὐ γὰρ 
ἄλλον οἵδ᾽ ὅτῳ, λέγων | ἀναμκλαίομαι οἷο, 

939, ἀνακπλαίομαι νυ]ρ. ἀνακλάομαι Ὀϊπᾶ, 11. ΤῊ πᾶ 4]6 νοΐθο οὗ 
ὑπὶ5 νΟΥΡ 15. οὗ γῦμϑι γὰγ6 οοοιΎθηθθ. Ωα. ἀποκλαίομαι. ΟΥ (Β4. 1, 1467. 

ψαῦσαί μ᾽ ἔασον κἀποκλαύσασϑαι κακα. ῬΆΠ, 694, Ατὐἱδῦ. 65ρ. 864. ἀπο- 
κλάονται πενίαν αὑτῶν. Επν. ΕἸ. 156. σὲ τὸν ἄϑλιον | πατέρ᾽ ἐγὼ κατα- 
Ἀλαίομαι. 

τοῖς παροῦσι τοῖς εἰωϑοόσιν] ΤἼ6 β'6Π0]. βιιρὈ]165 κλύειν ἐμοῦ. 1. 6. 
«σὐο αὐ τοοηΐ (0 πϑαν ηι6)". Βαΐ, δ λέγω Ἰιὰ5 ργθορᾶρα, ποὺ κλύω ΠΟΥ 
ἐπ Ππ|κ6, 1 βιιβρθοῦ ὑπ6 Βοιι πη 655 οὗ {Π|8 ρβδερθ; [Ὁ γγ ὀδηηοῦ ΘΟΠΒΟΠΘ 
παροῦσι τοῖς εἰωϑόσιν ἴῃν ὕΠ6 56η86 οὗὨ “ἐλ6 ἀσομδέογιοεϊ τοϊ(γιθ 5866". 1 ννου 4 
ΓΑΡΠΘΥ ΒΡΡΙν παρεῖναι (“ο ὃς ργοδθηΐ ὧδ ιυυἱέγ 5565). ΒΌΥΡΘΒ. ΘΟ ]θούπι "65 

πάρος γε... Νᾶποῖκ βιιβρθοῦβ [π6 1ἴπθ, Οἵ. πάρος (ο᾽ πάλαι) κλύειν εἰω- 
ϑόσιν. ΟΥ μαρτυσί γε τοὶς εἰωϑόσιν. ὧΥὐ παροῦσιν, οἷς εἴωϑ' ἀεὶ (56, 
ἀνακλαίεσϑαι). Οὐ... οἷς εἴωϑα δή. ΟἿ, 190. 1460, Α5ο]ορίαᾷ. Ερίρν. ΔηΙΠ. 
ῬᾺ]. 1. 180. Νὺξ, σὲ γὰρ οὐκ ἄλλην μαρτύρομαι οἷά μ᾽ ὑβρίζει. 

τοῖς εἰωθϑόσιν)] Ἴππο. 1Π| 38. δοῦλοι ὄντες τῶν ἀεὶ ἀτόπων, ὑπερό- 
πται δὲ τῶν εἰωϑότων. 

υυνυυννν.--. 
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οἷ ἔργ᾽ ὁ παῖς μ᾽ ἔδρασεν οὐξ ᾿Αχιλλέως. 940 
ὀμόσας ἀπάξειν οἴκαδ᾽ ἐς Τροίαν αὐ ἄγει, 
προσϑείς τὲ χεῖρα δεξιὰν τὰ τόξα μου 
ἱερὰ λαβὼν τοῦ Ζηνὸς Ἡρακλέους ἔχει. 
καὶ τοῖσιν ᾿4ργείοισι φήνασϑαι ϑέλει 
ὡς ἄνδρ᾽ ἑλών μ᾽ ἰσχυρὸν ἐκ βέας ἄγει. 945 
κούκ οἶδ᾽ ἐναίρων νεκρὸν ἢ καπνοῦ σκιὰν, 

940. ἔργ᾽ ὁ παῖς μ᾽] ἔργα μ᾽ ὁ παῖς ἘΝ 
ὃ παῖς ... οὐξ ̓ Ἵχιλλέως] ΟΥ, 260. ὦ παξζ πατρὸς ἐξ ᾿Ζχιλλέως. Δπΐ. 

195: πθύδων. τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου. «πᾶ οἡ ΤΥ. 681. 
ὁὐξ ΔΑ. Β. Κ. Τ. ΔΙΑ. 
941, ἐς Α. Β, Κι 1. Τ', οἵα, 
ἀπάξειν] μ᾽ 884. ,6ῃ. 
εν 5ιργ. ἴῃ Κα, (4α. ὀμόσας ἀπάξειν μ᾽ οἴκαδ᾽, ἐς Τροίαν ἄγει. 
942, προσϑεὶς Α. Β. Ἐ', Κ. ΤΏ. οοΥτ. Τὶ  8η. Τατη. τηϑνρ'. Π1π4, Ἠδυῦ. ΒοΠη. 

Βουρὶς. Βυσσ, προϑεὶς 1,. ΡΥ. ΑΙ4. ΤΌγη. Ηθγη. ὕαπα. ὙΏΙΟΙ Ἰαϑῦ 15. ρου- 
ΠδΡ5 στρ, ΟΥ̓ 1292. δεξιὰν | πρότεινξ χεῖρα. ΤΥ. 1184. ἰδοὺ προτείνω 
(χεῖρα). (Εᾶ. Ο. 1180. καί μοι χέρ᾽ ... δεξιὰν ὄρεξον. 200. ΑΙδο δῇῆῦονθ 
818. Τῇ προσϑεὶς Ὀ6 σοτιγθοού, οὗ, ΕἸ, 47. ἄγγελλε δ᾽ ὅρκῳ προστιῶ είς. 

948. ἕερά] Οοπποοὺ ἕερὰ (56. ὄντα) στ τοῦ ... Ἡρακλέους, “85αογοα 
ἐλοιρὰ ἱμοῳ δε ἐο Πογοιῖε5᾽. “ον βϑδουϑα ν᾽} 8.51.5 Βαέροα, ὙὙΠ0 ῬΙΌΡΟΒΘ5 
γέρα “ἰδ6 γειυαγ 5. 

τοῦ Ζηνὸς Ἡρακλέους) “ὋΓ Πεγοιιῖος ἐδ 5οὴ οἤ Χουε᾽. ὙΤΠ6 φρϑηϊοῖνο 
᾿ς ο ὃ Ζηνὸς Ἡρακλῆς (οἵ, (Ε4. Ο. 628. ὁ Διὸς Φοῖβος. Α]. 112. 401. 4850. 

952.). 80 Αὐἱϑδῦ, ΝῸΡ. 406. Μεγακλέους τοῦ βεγακλέους (ἔγοπι ποι. 77ε- 
γακλῆς ὁ Μ.). Ἠετγοᾷ. 1Π. 714. ὑπὸ τοῦ Κύρου Σμέρδιος ἄρχονται. ΑἴΐοΥν 
ἔχει ἃ ΘΟΙΟΠ ΒΠο 114 ρϑύμδρ5 θ6 ρ]δορᾶ ᾿ηβϑίθδα οὗ ἃ δοιημηδ. 

944, φήνασϑαι) “Τὸ βἠοιυ, ἐο πιαΐδ α ναΐη 5Πονυ Οὗ, ἰο αἰθρίαν", ἴον Πῖ5 
οὐ οΥθ Πορίϊοη. ον ον: “σίογίοβο Ὧ6 86 ργιδαϊΐοσαγε, οδίθηπέαγε". 6]: δεικ- 
νύναι. Ιπ ὑπ|8 56η86 Π6 τηϊα]6 νοΐοθ 15. αυλέθ ἀρργορυῖαίθ. ΟἿ, 609, 680. 
ΤΠ15 τ 416 ἔΟΥΠὶ 15 οὗἩ γϑὺ8 Οοοασγθηθθ, Αξου ϑέλει {πθῖθ 15. πὸ βδορ ἴῃ 
ΑἸΑ. Ηθυτη., ἃ ΘΟΠΠη8, ἴῃ ΒΟΥΡΊΚ, ἃ ΟΟΙ]Οη ἴῃ αγη. Ηδνῦ., δηα ἃ {111 5ίορ ἴπ 
Βγῃ. Πιῖπά, αρα. νΥυμπα. ὅθμη. ἘΠΌΠΘΥ ΠῸ βδῦορ ΟΥ᾽ ἃ Θοιηηδ, ΘΡΡΘΔΥ 5. ὅ0 ΠΊΘ 
ΡῬΓΘίογϑ 6, ΟἿ, οὐ 948. 

945. ἑλὼν ... μ᾽ ἄγει Β. Κ. οοΥὐτ. διυιᾶ. ν. κακοπινέστατον. ΒΥ. ἑλῶν 
μ᾿ ... ἄγει Α. Τ. ΑΙά. Τυση. ἑλῶν μ᾽ ... μ᾽ ἄγει 1...“ ἑλὼν ... ἀδν Κ᾿ νυ. 
ἑλών τ᾽ ... μ᾽ ἄγει Ἠδτί. ἑλών μ᾽ ... μ᾽ ἄγει Ναιοῖ. ἑλὼν δ᾽... μ᾽ 
ἄγει Ὠϊπᾶ, 

946. κοὐκ] οὐκ διυιῖα. 1.6. καὶ οὐκ ἴῃ καπνοῦ σκιά, κοὐχ ὡς ϑ'δγέ, 
οἷδ᾽ ἐναίρων] οἶδεν αἴρων (γρ. οἶδ᾽ ἐναίρων) Ἐ΄, ἀηᾷ ϑυιϊᾶ, 1. ὁ. Βεΐ 

Ἵν α]ρν, ἴῃ καπνοῦ σκιά. ψα. οἷδεν αἱρῶν (οἴ. οα 4817.), οὐ οἶδε καίνων. 
σε, Ἐπ᾿. Ηδγο. 167. οἶδα γὰρ κατακτανὼν [ Κρέοντα ... Αὐἰδί. ΕΟ]. 512. 
ξυμμίξασ᾽ οἶδα. ΜΙΠῈΟΗ βϑιη5. Δρ. 840, “Αι ποιοίνι, ας πιδϑεῖς 1 πιιδί, ἤγ {λιδ6 
δεοίναμ 4". 'Γυϑηβιαίθ: “απ κηπολυς (οοηδί67γ5) ποὲ ἐμαξ ἢδ ἴδ οδἰαψίηφ α εἰοα ἃ 
μια. 

ἐναίρων νεκρόν] ΟἿ, Απῦ. 1029, μηδ᾽ ὀλωλότα | κέντει᾽ τίς ἀλκὴ 
(εὐχὴ) τὸν ϑανόντ᾽ ἐπικτανεῖν; Ὄϊορ, 1. ΠΠ. 186. Βέωνός τε ἐπιμελῶς 
κατατρέχοντος τῶν μάντεων, νεκροὺς αὐτὸν ἐπισφάττειν ἔλεγε. 

« 
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εἴδωλον ἄλλως οὐ γὰρ ἂν σϑένοντά γὲ 
εἷλέν μ᾽ ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν ὧδ᾽ ἔχοντ᾽, εἰ μὴ δόλῳ. 
νῦν δ᾽ ἠπάτημαι δύσμορος. τί χρή μὲ δρᾶν; 
ἀλλ᾽ ἀπόδος. ἀλλὰ νῦν ἔτ᾽ ἐν σαυτῷ γενοῦ. 950 

καπνοῦ σκιάν) Οὐ, Απῇ. 1110. τἀλλ᾽ “ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς οὐκ ἂν πριαΐί- 
ἰὴν ... Α7. 126, ὁρῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν | εἴδωλ᾽ ... ἢ κού- 
φην σκιάν. 1267. ἀνδρὸς οὐκέτ᾽ ὄντος, ἀλλ᾽ ἤδη σκιᾶς. τὴν: 618. σκιᾶς 
εἴδωλον. ΕῪ. 682. σκιαῖς ἐοικότες. 908. τὰ πάντ᾽ ὄνου σκιά, Ζ56}. ΕὙ. 

282. πιστὸν οὐδὲν μᾶλλον ἢ καπνοῦ σχιά. ἘπΡΟ]15. ἀρ. ὅ6Πο], Αὐἱδῦ, ΝῸΡ. 
269. καπνοὺς ἀποφαίνει καὶ σκιάς. Μϑοδν. . 4. Καπνοῦ σκιὰν δεδοι- 
κέναι. ῬΙπᾶ, Ρ, 8, 99. σκιᾶς ὄναρ. 

947. εἴδωλον ἄλλως] “Μετεῖν ὦ ϑρθοίγ6, α Π167᾽.86 βρεοίγ 6". ΟΣ ἀυ ΘΙ: 
ὄγκον γὰρ ἄλλως ὀνόματος τί δεῖ τρέφειν; Αὐἱδῦ. Νυῦ. 1308. ἀριϑμὸς, 
πρόβατ᾽ ἄλλως. ῬΙαι. ΤΠηθεοῦ. ρ. 176 Ῥ. γῆς ἄλλως ἄχϑη. ὍὌρεια. Ρ. 848. 
ὄχλος ἄλλως καὶ βασκανία. ν. 981. ἡγοῦντο τὴν συγγραφὴν εἶναι ἄλ- 
λως ὕϑλον καὶ φλυαρίαν. Ἡδγοά, 7, 108. ὅρα μὴ μάτην κόμπος ὃ λόγος 
οὗτος ὁ εἰρημένος εἴη (ἔῃ Ἐ]Ππ|51). Βα, αὦ Τίμα. ρΡ. 199, 

εἴδωλον) “4 ρμαηπίοηι, α δροοίγ". ΑἹ. 126, εἴδωλ᾽ ... ἢ κούφην σκιᾶν. 
(Βα. Ο. 110. Ἐτ. ὅ88. σκιᾶς εἴδωλον. ᾿ 

οὐ γὰρ ἂν σϑένοντά γε εἷλέν μ᾽ ὅο Αὐἱδῦ, ΑΘ. 211. οὐκ ἂν ἐπ᾽ 
ἐμῆς γε νεύτητος (ἐξεπεφεύγει) οἴο. Οἵ, Ηδεγοᾶ. 1. 314. παῖδα τὸν ἐμὸν 
ἑλὼν δόλῳ. 

948. ἐπεὶ οὐδ᾽ Α. Β. Κ΄ 1. ΑΙ4, ἐπεί γ᾽ οὐδ᾽ Τ. ΤΠδ ϑδϊηθ οὐδϑὶβ ο0-: 
Οαγ5. 1057. ; 

ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν ...] 86. εἶλεν. Α 5πΉ1|8} .6ΠΠΠ|ρ8586 ἴῃ ΕἸ, 806. Τὰ. 4602. 
949, με δρᾶν Β. Ε΄. Κα, Τι, ΤΟΝ. Ταῦῦν. ποιεῖν Α. ἨδΔ11. ΑἸ4. Βτ. 
960. ἀπόδος Α. Β. Ε΄. Κ. 1,. Μ. Ν. Τ᾿ Κ΄. Ἠδι1. ΑἸΙᾶ, ἀπόδος σύ γ᾽ δοη. 

ἀλλ᾽ ἀπόδος Τατη, ἀπόδος δὸς Απί. βογῖ, Οα. ἀπόδος νιν ἀλλὰ ... 
9 ΄ ΡΞ » [π - 

Οὐ ἀπόδος, ἄφες, παῖ᾽ νῦν ... Οὐ γαῖπου ἀλλ᾽ ἀπόδος αὐτά" νῦν ... ΟΥ 
9 ’ »Ο »" ’ ΄ »" 

ἀπόδος νιν, ὦ τᾶν᾽ νῦν... Οἵ ἀπόδος, τάλας (τέκνον), νιν᾿ νῦν ... ΟἿ 

981. ἀπόδος, ἄφες μοι, παῖ, τὰ τόξα. Ἐὸν ἀλλὰ οἵ. 280. 
ἀλλὰ νῦν ἔτ᾽] “Πυόη ποῖυ, ποιυ αἱ ἰοαξί". ΟἿ, 1041. ἘΠ. 411. ἘΠΠ,5], δᾶ 

Μαᾷ. 889. Ου. ἀλλὰ νῦν ποτ΄. Βυΐ 5660 π6 ραβϑϑρ8θ γοῖῃ Πθιι. ἃπα Αὐἱϑυϊα, 
αοίρα Ῥϑῖον. 

ἐν σαυτῷ Β. Κ. 1,. Τ. ΔΙᾺ. νι]. ἐν σαυτοῦ Δ. Βυ. ῬγΟΡΆΡΙΥ γΙΘ ΠΥ, 
10 νγὰϑ Σ τποῦο ΠΚΟΙΥ πὰ ἐν σαυτοῦ 5που]4 6 ομδηρθᾶ ἰηΐο ἐν σαυτῷ, 
πη 06 ΟΡΡοϑβ119. ὅ866. πϑχύ ποίβ. 

ἐν σαυτῷ γενοῦ] “6 ἐπῖπα ουρῆὶ 86, γϑίμγη ἴο ἐδ 56. 600]: φρό- 
νιμος ἔσο. ΟἹ: ἀντὶ τοῦ φρόνησον. Οἷ, (Π4. Ο. 669. ὁ νοῦς ὅταν αὑτοῦ 
γένηται, φροῦδα τἀπειλήματα. Ζ50ῃ. ΟΠο. 227. ἔνδον γενοῦ" χαρᾷ δὲ 
μὴ ᾿κπλαγῇς φρένας. Ἐπὶ. δι. 100. τί χρῆμα μέλλεις, σῶν φρενῶν οὐκ 

ἔνδον ὦν; ΑΥὙΙβί, γ6β8ρ. 042. ὥσϑ᾽ (ὡς δ᾽) οὗτος ἤδη σχορδινᾶται, κἄστιν 
οὐκ ἐν (ἔϑ᾽ Ὁ) αὐτοῦ (50 ΚΕ. Ὠϊπᾶ. αὑτῷ νπ]ρ.). Ἡδγοῦ, 1, 119. οὔτε ἐξε- 
πλάγη ἐντός τε ἑωυτοῦ γίνεται. ἴ, 41. Χοη. Απ. 1. ὅ. ἀκούσας ταῦτα ὃ 
Κλέαρχος ἐν ἑξαυτῷ ἐγένετο. ΑΙοῖρμν, 1Π. 1. οὐκέτ᾽ εἰμὶ ἐν ἐμαυτῇ. 
ΠΡ Ρ. 26. δεῖ δὴ... : ὑμῶν αὐτῶν ἔτι καὶ νῦν γενομένους Θἴο. γ. 403. 
ἔξω δ᾽ αὑτῆς οὖσα ὑπὸ τοῦ κακοῦ οἷο. ρ. 918. οὐ μέντοι γξ ἐντὸς (ἐν- 

τός γε) ὧν εἰπεῖν αὑτοῦ. Ρ. 917. ῬΙαΐ. Ιοπ. 584. πρὶν ... ὁ ,»νοῦς μηκέτι 
ἐν αὑτῷ (αὐτῷ να]ρ.) ἐνῇ. ΟἸαντι, 166 Ὁ. ἐφλεγόμην καὶ οὐκέτ ̓ ἐν ἐμαυτῷ 
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τί φης; σιωπᾷς ; οὐδέν εἰμ᾽ ὁ δύσμορος. 
ὦ σχῆμα πέτρας δίπυλον, αὖϑις αὖ πάλιν 
εἴσειμι πρὸς σὲ ψιλὸς. οὐκ ἔχων τροφήν" 

ἀλλ᾽ αὐανούῦμαι τῷδ᾽ ἐν αὐλίῳ μόνος. 

(41. ἐμαυτοῦ) ἦν. Ῥμερᾶν. 280. ἐκπλήττονται καὶ οὐκέϑ'᾽ αὐτῶν γίγνονται. 
Δμμρῃ. Υ. 46, ἔνδον «ἃ ὧν αὑτοῦ καὶ μὴ πεφοβημένος. Τπιοΐαπ. Ὁ), Ὁ. Μ, 11. 2. 
οὐκ ἔτι ὅλως ἐν ἐμαυτῷ «ἤμην. ΑἸΟΙ͂ΡΙν. 1Π. 1. οὐκέτ᾽ εἰωὶ ἐν ἐμαυτῇ. 
5). κι. Εν. ΧΥ͂ 17. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν βίο. Φόβθρῃ. Απί. ΥἹ. 8. ἑαυτοῦ 
γίνεσϑαι. Αοι. Δροβῦ. ΧΙΙ. 11. καὶ ὁ Πέτρος, γενόμενος ἐν ἑαυτῷ, εἶπε. 
Τογθηύ. ΑΠαΥ, Η. 4, “ργοῖη ας αρια ἐδ κὦ 5ϊ65᾽. ἘΠΒΘΠΘΥΘ γγ6 ἤπα {Π6 
δϑηϊῖνο αἴξου ἐν Ϊη βΒ0 0} Ρ ΙΓΔ568. Αγ ϑυᾶ, Οὐ. Ἐ]θὰβ. οχίγ. οὐκ, ὦ ϑαυ- 
μάσιοι, νῦν γ᾽ ἔτι ἐν ὑμῶν αὐτῶν ἔσεσϑε. 11. 402. γένεσϑε ἐν ὑμῶν 
αὐτῶν. 11. 847. μένετε ἐν ὑμῶν αὐτῶν. “- ὑπ] η]κ5 οἰ ΘΧΡΥΘ5- 
5ῖ0η) ρΟΟΩά. 

961. τί φής: σιωπᾷς.] Θφα. τέ φής; τί σιγᾷς; Οἷ 806. Αὐἱδ., ὙΠ ΘβΊΩ. 
144. τί φής; τί σιγᾷς; Αἴϊεν σιωπᾷς 8 ποία οὗ ᾿ηὐογγορδύϊοη 5Ποα]ᾶ, 1. 
{πῖπῖκ, Ὀ6 Ρα!. ΟΕ ϑης ἣ 

962. ὦ σχῆμα πέτρας. ..71 Α ροθίϊο ΡΘΥρΠγαβῖ5. ον ὦ πέτρα ... ΟἿ, 298. 
σχῆμα ον Ἑλλάδος πτΘ 0. Ἔβολ, ϑϑρύ, 484. Ἱππομέδοντος σχῆμα καὶ 
μέγας τύπος. παν. ΑἸο, 911. ὦ σχῆμα δόμων, πῶς σ᾽ εἰσέλϑω; Ἠκο. 628. 
ὦ σχήματ᾽ οἴκων, ὦ ποτ᾽ εὐτυχεῖς δόμοι. Απᾶν. 1. ᾿“σιάτιδος γῆς σχήμα, 
Θηβαία πόλις. ΗἨΞ]. 8868. σχῆμα λεαίνης. ῬΙαΐ. ῬοΙ. 269. μεγάλης σχῆμα 
οἰκήσεως. Υ. Μοπῖκ δὰ Ηΐρρ. 794. Τιπογοϑῦ. 1. 10. “βίηφι ὧδ βρϑοῖΐθς ραίε- 
ποία 6ε8ὲ υόγπα αϊεοῖ". 

σχῆμα] χρῆμα 1,. ργ. (αὐ ΘΟΥΥ. 80 68ᾶᾷ. τη.). 
δίπυλον) “Τί ἃ ἀοιϑίο ορθπῖπη᾽. ΞΟΠΟΙ]: δέϑυρον. Οἵ, 16. δέστομος 

πέτρα. 189. παν. Μαά. 188. ἀμφιπύλου .... μελάϑρου. 
αὖϑις αὖ (αὖ ΟἿΏ, Ἐὴ πάλιν] ΟΥ, (Β4. Ο. 1418. Αὐἱδι. ΝᾺΡ. 978. εἶτ᾽ 

αὖ πάλιν αὖϑις ἀνιστάμενον συμψῆσαι ... 
οὕ9, 1εΐ ἴσειμι) ἔσειμι ϑυϊᾶ, ν. αὖϑις. ἀπ δα, νοι!, ν. ψιλός. 
εἴσειμι πρὸς σὲ] Αὐἰδύ. Ἐπςο]. 925. ὡς σὲ ... εἴσεισ᾽. ΜΥαπᾶον {πη} 5 

πρὸς ἰβ8 πι5δ8α Ππούο ᾿ἱπηϑίθεα οὗ εἰς, Ῥθοϑῖιϑ Ῥῃιη]ηὴοοίοίος δα άγθθϑθθ 15. ΟΔΎΘΥῚ 

ἃ5. 8 ϑηϊπηείθ οὈ͵]θού, ταῦ ὙΠῸ} Π6 15 ννοηῦ ὅο ΠΟ] ὀοηγοΥβθ, 60]]. 1084 ἔ. 
1468. κα. εἴσειμ᾽ ἄρ᾽ εἰς σέ, “1 ελαϊ! ἰλότι, ἱξ τυοια 5θθηι, θηίθυ ψοι. 

πρὸς σέ] Παΐπον πρός σε. 
ψιλός} “Ἡιμοιί πρὶ δοιυ᾽. Οἱ, 981. β6Π01: τόξων γυμνός. 
τροφήν) “76 πιθαη8 οὐ φοίξϊηρ ϑδιιδίθηαποο"ῦ. ΟἿ, 1196. 
94, αὐανοῦμαι ν. 1. ἀρ. ϑ6Πο]. Ταῖοϊ. Βίθρα, θάμ. Μαβρυ. ΒΥ. αὖ ὅ α- 

νοῦμαι 411 1η6 τη858. ὅϑαϊᾶ, ν. ὀρειβάτης. ΑΙα, Ταγη. ὅ6 801: γρ. αὐανοῦ- 
μαι, ἀντὶ τοῦ ξηρανϑήσομαι. Ι. ᾳ. ὁλοῦμαν 1106, 1. 6. “1 8λαῖϊ τυαβίο, 

Ῥῖηθ, ἐοηϑιηιθ αιτυαμ". Ταῦ, “] δμαϊἱ ὅδ αγίθα τ, τ Π6ν αιτσαμψῦ. Α ἤρττχα δ ζθη 
ἔγοπη ΒΏΧΠ5, ΡΙδπΐ8 οὔθ. ΕἸ. 819. ἄφιλος αὐανῶ βίον. ἌΥϑ}.. Ἐπτὸ 514. 
ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ ηὐαινόμην ] ϑεώμενος. Βδη. 1089, ὥστ᾽ ἐπαφαυάνϑην... . γε- 
λῶν. 194. παρὰ τὸν Αὐαίνου λέϑον. ΖΕ Βοι. Ῥτομι. 147. σὸν ὥρας: ρὲ 
πέτραις προσαυαινόμενον. Ῥϑἰτηπηΐα5 ΑΠΕΠΟΙ]. Ρ. 486. ὁ φϑόνος αὐαίνοιτο. 
Οομηραγο {π6 τι886 οὗ μαραένειν. 5. Μαυ Ἐν. 1Χ. 18. ἀφρέζξει ... καὶ ξηραί- 
ψνέται. ΑἸοῖρην. 1Π, 8. λιμῷ κατασκλῆναι. ΤΠθοον. ΧΧΙΨΥ. 600. ἕἑηρὸν ὑπὸ 
δείους. Αὐἱδί, Π,.γ5. 88ὅ. ἀλλ᾽ αὖός εἰμ᾽ ἤδη τρέμων. Τι. 846. 

αὐλίῳ Α. Β. 1,.. Τ. αὐλείῳ Κ'. 
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οὐ πτηνὸν ὄρνιν οὐδὲ ϑῆρ᾽ ὀρειβάτην 955 
, ᾽ , Ὡν γι " 3 3 3 3 Ἁ Ἷ 

τόξοις ἐναίρων τοῖσδ᾽ ἔτ᾽. ἀλλ αὐτὸς τάλας 

ϑανὼν παρέξω δαῖτ᾽ ἀφ᾽ ὧν ἐφερβόμην. 
καί μ᾽ οὗς ἐϑήρων πρόσϑε ϑηράσουσι νῦν᾽ 
φόνον φόνου δὲ ῥύσιον τέσω τάλας 

958. ϑῆρ᾽ ὀρειβάτην] Λπί. 850. ἀγραύλου ϑηρὸς ὀρεσσιβάτα. Ἡδτοᾶ, 
Τ, 110. οὔρεα ϑηριωδέστατα. 

956--Θ0. ΤηΘ δῶ θῶ νγ Πηα πο 6 ἔΠΥ ΘΧΡΥΘΘΒΘα ῬοΙον 1146---8ὅ8, 
956. τόξοις ἐναίρων] Επιγ. Ηδθιυο. 867. ἐναίρων πτανοῖς βέλεσιν. φυ. 

τόξοισιν αἱρῶν. 
τοῖσιδ᾽ ἨΔ]. ΑἸᾶ, τοῖσιν 1Τ,. γχυ. (θα οουῦ. ἃ οϑᾶ. τι.), τοισίδ᾽ ΔΑ. 

Κ, Τι, οουν. δα. (π|5.} ν. ὀρειβάτης. τοῖσδέ γ᾽ Β. Τ΄ Ταση. Βοδᾶ τοὶσδ᾽ 
ἔτ᾽ νῖἢ ΒαΣρΟ5. 

ἀλλ᾽ οπι, Δ, 
αὐτὸς} αὐτῶς Ὑ͵ακοῖ. 5. Ο. ΧΧΥ͂. Β5Βοι]α γγαὲ τϑαᾷ αὖος (αὖος ... 

ϑανὼν, “λαυΐγῃ αϊοά ἤονι 546» Ὀαίϊοτ.) ὃ Οὐ οη 984. 
957. παρέξω δαῖϑ᾽ ὑφ᾽ ὧν ἐφερβόμην)] Ι. 6. τούτοις ὑφ᾽ ὧν οἰος ΟΣ. 

ἢ 189." (Εα. Π. 1888. οὐδὲ νυμφίος βροτοῖς ἐκλήϑην ὧν ἔφυν ἄπο. 
1802. ὁμογενὴς δ᾽ ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς ἔφυν. (Βα. Ο. 1888, ϑανεῖν κτανεῖν ὃ 
ὑφ᾽ οὗπερ ἐξελήλασαι. 298. δέος ἴσχετε μηδὲν ὅσ᾽ αὐδῶ. ἘΠ. 1000. τρο- 
φᾶς κηδομένους ἀφ᾽ ὧν τὲ βλάστωσιν οἷο, ΑἹ. 1060. δοκοῦντ᾽ ἐμοὶ, δο- 
κποῦντα δ᾽ ὃς κραΐνει στρατοῦ. ἴσαν, Μοά. 180. ὄμνυμι. εἰς ἐμμενεῖν, ᾶἅ 
σου κλύω. ἘΠ. 838. χρυσὸν εἶφ᾽, ὃς ἂν χτάνῃ. Ιοη. ὅ18. ἦ ϑἔγω δὴϑ'᾽ οἵ 
μ᾽ ἔφυσαν; Αγ δ. γ68ρ. ὅ860. ἔδομεν ταύτην ὅστις ἂν ἡμᾶς ἀντιβολήσας 
ἀναπείσῃ. Ῥδο. 871. ἄρ᾽ οἶσϑα ϑάνατον ὅτι προεῖφ᾽ ὁ Ζεὺς, ὃς ἂν" 
ταύτην ἀνορύττων εὑρεϑῇ; Ηδεδϊοᾶ, Ορ. 8ὅ2. καὶ δόμεν ὃς κεν δῷ, καὶ 
μὴ δόμεν. ὅς κεν μὴ δῷ. 

ὑφ᾽ ὧν {ΠΗ πι58. ναῖρ. Νάποῖς, Βαγῇ, ἀφ᾽ ὧν οοπη]. ὙΥ πη. ΡΤῸΡ. Νϑιιοκ. 
ϑοΒηοῖα, Βογεῖς. ο4, ἩἨατί. Ὠιπηᾶ, βομηοίθυνῖπ ὙΥΥΟΠΡῚΥ ΘΟΠΒΙΤΙΘΒ: ϑανὼν ὑπὸ 
τούτων ἃ ̓ ἐφερβόμην, δαῖτα παρέξω αὐτοῖς. Βυῦ ἴον ὑφ᾽ ὧν π6 νου] 
Ρτθίδ ἀφ᾽ ὧν. Απᾷ πού ὁδῃ Ρ6 11{016 ἀοτπιθύ ὑπαὶ {Ππ15 15. ὑπ6 γιιθ γθδᾶϊηρ, 
ῬμιηΠοοίοίοθ τννὰθ ποῦ ἔβα ὈῪ {π6 Ὀἰναβ Ὡπα νυν] Ῥϑαβὺβ (85 1{ ὑπϑγῪ ὙγΘΥΘ, Π15 
ΠΥΒΘ5), αι ἴοά οἢ ὕπθπι. Δ ΠΑΘΥ ΘοΙρδΥο5 Ρ]δί. Ῥτοῦ. Ρ. 318. τῶν ἀγω- 
γίμων, ἀφ᾽ ὧν ψυχὴ τρέφεται. Λαά δἀβρονϑ 588. ἀφ᾽ ὧν διέξων. Ηδογοα. 
Ι. 210. ἀπὸ κτηνέων ξώουσι καὶ ἰχϑύων. 1. 86. ἀπὸ πυρέων καὶ κριϑέων 
ὧλλοι ξώουσι. 11. 92. ζώουσι ἀπὸ τῶν ἰχϑύων. Κ6Π0]. ὁπ 107: ἀφ᾽ ὧν 

. τρεφρόμεϑα. ὅ6}Π0]. δὰ ".1: ἐγὼ εἰωθὼς ἐσϑίειν τὰ ϑηρία βρωϑήσο- 
μαι νῦν παρ᾽ (ὑπ᾽ Ν᾿.) αὐτῶν. ἘΠι784 πριν μῶν Ῥθθη βαϊα φέρβεσϑαι 
ὑπὸ τῶν οἰωνῶν. 

ἐφερβόμην) ΕὟ. 181. ξῆ, πῖνε, φέρβουν. (ΕΠ. ᾿᾿. 1868. ΕἘπι. Τοη. 828. 
βωμοί μ᾽ ἔφερβον. 

958. ΟἿ πιν, Μοά. 1269. κεένην μὲν, οὺς ἔδρασεν, ἕρξουσιν κακῶς. 
ΓΠΙ5 γΘΙ56. 15. ϑιβρθοίθα ἃ5. βρι]1οτ5 ὈΥ Ριγροὶα δηα ΒΟΥΡῚς, 1 ΘΌΡΡΟΒΘ 

Ῥθοδιθθ Ὑν114 Ῥοϑαδίβ οουἹᾶ ΠαΥαγ 6 5] ἴο οἴδθθὸ (ϑηρᾶν) ἃ ΡΘύβοῃ, 
γγ θη ἀ68ά. 

ϑηράσουσι νῦν] Ῥειπαρ5 ϑηρόσουσιν αὖ. 
969, φόνον φόνου δὲ ῥύσιον τίσω] “Απα 1 «“Παϊϊ ραψ 1λ6 ρεπαϊίψ οΓ 

γηεγ" 167" [ῸΥ' τιμν"αἰον"", ἵ. 6. 1 5881] Ἔχ ρίαϊθ ὑΠ6 1 τηαγθυ ὈΥ ΤΥ οὐ. [. 6, ἀντί- 
φονον δίκην δώσω, ἃ5 ἴῦ 15 Οχργοβϑβοᾶ Ἐ]. 248. Βγαηοῖ : “οὐ ἴδιο ροηπαξ 

μ΄ «΄ α ὙΝΨΎΣ υ 
ἼΥ Ἢ 

- 
Ὥ 

δι μα. 

ον ΝΥΝ δ ομν ἱνολν τς, ων.ω.......4. 
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πρὸς τοῦ δυκοῦντος οὐδὲν εἰδέναι κακόν. 960 
ὄλοιο μή πω. πρὶν μάϑοιμ᾽ εἰ καὶ πάλιν. 
γνώμην μετοίσεις᾽ εἰ δὲ μὴ. ϑάνοις κακῶς. 

ΧΟ. τί δρῶμεν; ἐν σοὶ καὶ τὸ πλεῖν ἡμᾶς. ἄναξ, 
ο΄ ἤδη ᾽στὶ καὶ τοῖς τοῦδε προσχωρεῖν λόγοις. 

ΝΕ. ἐμοὶ μὲν οἶκτος δεινὸς ἐμπέπτωκέ τις θ6Ὁ 

οἰρδ ἱμαηὶ ηιῖδονῦ. ὅ6Π01: ῥύσιον τίσω. ἐνέχυρον, ἀμοιβὴν ἐκτίσω. Ὅμη.- 
ρος᾽ ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος (1|. λ΄. 618.). Οἷ, (ΕΔ. Καὶ. 100. φόνῳ φόνον πά- 
λιν [ λύοντας. Ζβοιι. Ομο, 806. ἀντὶ δὲ πληγῆς φονίας φονίαν | πληγὴν 
τινέτω. Αρ. 1406. τύμμα τύμματι τῖσαι. ἘῸΥ ῥύσιον οἴ. οὐ (Β4. Ο. 868. 
Α χτηοῦθ δι ΐΟτ5 ΔΥΤϑηρθιηθηῦ οὐ {Π15 νοῦθθ ποῦ] "6, φόνον δὲ τίσω 
ῥύσιον φόνου τάλας, ΟΥ̓ δῦ ἰθαδί, φόνον δὲ ῥύσιον φόνου τίσω τάλας. 
Οὗ, οπ Α]. 822. χάρις χάριν γάρ ἐστιν ἡ τίκτουσ᾽ ἀεί. ΤΥ. 1247. 2,561}. 
Ῥγοτη. 29. ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον. 

960. πρὸς τοῦ δοκοῦντος ...] “41 ἐῖλε παπάς οΥ (δεοοαιδα ὁ) νι τὐλὸ 
ϑοθηιθα οἰο. δοκοῦντος 15 ὕΠ6 ᾿πηραοτγίθοί. 

οὐδὲν εἰδέναι κακόν] Απί. 801. 
961. ὄλοιο μή πω] ὕλοιο-- μή πω Ἐεῖΐδις. αδᾶ. ϑϑμη. Βευρὶς. Νϑποῖ. 

ΤῊΘ Ομ ΠΟ Ταϑαϊηρ' 15 ἀθίδη θα Ὀγ Π1πᾶ. Υαπᾶ, οἷο, Τυδηϑαίθ: “771αν γοι 
ποΐ ρογίδἠ πὶ 1 ἄηοιῖυ τὐποίλογν' ψοῖς τὐἱϊί οἤαηρα ψοῖγ πιϊπά ". Οἷ. ΤΎΦΟΙ, 383. 
ὄλοιντο μή τι πάντες οἵ κακοὶ εἴς. Επι. Μαᾷ. 82. ὄλοιτο μὲν μὴ, δεσπό- 
τῆς γάρ ἐστ᾽ ἐμὸς, | ἀτὰρ .... 

961. πρὶν μάϑοιμ᾽] ὙΠῸ ορίαιίνε 15. ποθ ραΐ, Ῥθόδιιδ8 οἵ {116 Βαβοθῦ: 
ἴπρ' ορίδέϊνα ὄλοιο ἴῃ {16 ἈΡΒοΙΐΘ οἴδαδο, Οὐ, 826. Ττ, θδῦ. μὴ σταίη. 
πρὶν ... ἀνύσειε. (Ε4. ΕΒ. 508. οὔποτ᾽ ἔγωγ᾽ ἂν, πρὶν ἴδοιμ᾽, ... κατα- 
φαίην. Αὐἱδὲ. Ῥ8ο. 81. ἔρειδε, μὴ παύσαιο Δ ΟΝ Ἂς ἐσϑίων | τέως, ἕως 
σαυτὸν λάϑοις διαρραγ είς. 

πρὶν μάϑοιμ᾽ εἰ καὶ πάλιν] πρὶν μάϑωμεν εἰ πάλιν οοπ]. Νϑποκ.,, 
6011. Ῥουβ. δᾶ Ἐπιγ. Ῥίώη. 1464. Θὰ. πρὶν μάϑοιμί σ᾽ εἰ πάλιν... Οὐ 
πρὶν μάϑοιμεν εἶ πάλιν ὦν Οὐ πρὶν μαάϑοιμ᾽ ἔτ᾽ εἰ πάλιν ... ΟἿ 584. 
ὥς με καὶ μάϑης ἀφ᾽ ὧν διέξων. ΒΟ ραβθαρα πουγαυον 8 ποὺ απῖξο 
ΒΙΠΉΔ]ΔΥ, 

902. μετοίσεις] “ΤΙ οἠαπφε᾽. ὅ9801: μετανοήσεις. 
908. τί δρῶμεν :}] “ χηαΐ ςΠοιιία τοὸ ἀο ΤΟ Βα) αποίῖνο. 
ἐν σοὶ ... ἐστί] “Ῥερεπάς ὁπ ψοιι᾽. ΟΣ, (μα. Β. 814. ἐν σοὶ γὰρ ἐσμέν. 

(α. Ὁ. 1443. ταῦτα δ᾽ ἐν (δὴ ᾽ν) τῷ δαίμονι | καὶ τῇδε φῦναι χἀτέρᾳ. 
Εαγ. ΑἸΟ, 970. ἐν σοὶ δ᾽ ἐσμὲν καὶ ξῆν καὶ μή. ΙρᾺ, Τὶ 1051. καὶ τὰἀμ᾽ 
ἐν ὑμῖν ἐστιν, ἢ καλῶς ἔχειν, ἢ μηδὲν εἶναι. ΤρΙι. Α. 1879. κἀν ἐμοὶ ᾿ 
νεῶν τὲ πορϑμὸς καὶ Φρυγῶν κατασκαφαί. ΗΕΙ. 1441. ἐν σοὶ τόδ᾽. ΡΟ, 1200. 
ἐν σοὶ Ζηνὸς ὀρϑῶσαι βρέτας ̓  τροπαῖον. Αὐιϑῦ. Τγ5. 82. ὡς ἔστ᾽ ἐν ἡμῖν 
τῆς πόλεως τὰ πράγματα, Ι ἢ μηκέτ᾽ εἶναι οἴο. Ἡδτοᾶ. ὙΙ. 109. ἐν σοὶ 
νῦν, Καλλίμαχε, ἐστὶν ἢ καταδουλῶσαι ϑήνας, ἢ ... Ἴππος, ΥἹ. 99. 
γίγνεσϑαι δέ τι αὐτῶν καὶ ἐν τάχει καὶ προϑυμότερον ἐν ὑμῖν ἐστιν. 

9604. καὶ τοῖς τοῦδε ...] Ῥογμαρ5 καὶ τὸ τοῦδε ..., ἴο σοΥΥΘβρομα υν1}]} 
καὶ τὸ πλεῖν. Οἵ, οα (Εἅ. Ο. 808. Βαῦ οἴ, Απὲ, 1090. τό τ᾽ εἰκαϑεῖν γὰρ 
δεινὸν, ἀντιστάντα δὲ [ ἄτῃ πατάξαι (οπι. τὸ) ϑυμὸν ἐν δεινῷ παρα. 
ὙΥΒῖοι ραϑϑαρο μουν οΥ 18. ἈΒΒΌ ΘΙ ποῦ ἴγθθ ἴὙῸ ΠῚ ΘΙΓΟΥ. 

90ῦ. ἐμοὶ μέν] “θη πιὲ αἱ ἰοαςι". ΤΊιΘ οοΥγοϑρομάϊπρ δὲ ἴ5. ΠΘΥΘ, ἃ 5 οὐξθιη 
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τοῦδ᾽ ἀνδρὸς οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ καὶ πάλαι. 
ΦΙ. ἐλέησον, ὦ παῖ, πρὸς ϑεῶν, καὶ μὴ παρῇς 

ἘΣ ΦΧ ΊΣΕ ἢ 
σαυτοῦ βροτοῖς ὄνειδος ἐκκλέψας ἐμξ. 

ΝΕ. οἴμοι, τέ δράσω; μή ποτ᾽ ὥφελον λιπεῖν 
τὴν Σικύρον᾽ οὕτω τοῖς παροῦσιν ἄχϑυομαι. 970 

ΦΙ. οὐκ εἶ κακὸς σὺ. πρὸς κακῶν δ᾽ ἀνδρῶν μαϑὼν 
ἔοικας ἥκειν αἰσχρά. νῦν δ᾽ ἄλλοισι δοὺς 

ΘΙΒΘ ΒΘ γ6, ΘΙ ρΡΡρΥ ϑθθᾶ. Μαί. 8. 606. ΟἿ, οἡ ὅ12, 995. Ζ8.., Ῥγοηι 1072. 
ἡμεῖς μὲν ... Ἠοχο, 1. ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες. 

ἐμοὶ ... οἶκτος ... ἐμπέπτωκε] Οἷ, (πα. Ο, 942. οὐδείς ποτ᾽ αὐτοῖς 
τῶν ἐμῶν ἂν ἐμπέσοι } ξῆλος ξυναίμων. Ἠδτοᾶ. ΥἼ1Π. 88. φόβος τοῖσι 
βαρβάροισι ἐνεπεπτώχεξε. Ησομι. 1]. ε΄. 486. 

οἶκτος δεινὸς) “4 οἰνοηρ ζοεϊϊηρ ὁ ρὶίψ". ΟἿ, Ὑυ. 398. 470. 
966. πάλαι] πάλιν (Βιρη. αὐ ἃ τη. Ργ.) 1. Οὗ οπ 906. 
961. ἐλέησον] Εγίανας 1 πκ5. 0Ππ6 ὕστιθ τθϑαϊηρ' 15 οἴκτειρον, ἃ5 π6 οορυ- 

ἰδίβ. δ νοῦ ἴο ἰηζουριθὺ οἰκτείρειν ὉΥ ἐλεεῖν, 
μὴ παρῇς σαυτοῦ βροτοῖς ὄνειδος ...} “Οἴυθ ποὲ 10 πιογίαϊς α παηάϊίο. 

ἤοΥ γϑργοαοὶ αγαΐηπδί ψοιώ οὶ ὃψ λαυΐπρ ἀδοοϊυοα πιο". 
παρῇς Α, Β. ΑΙα. Τάτ. παρῇ (οΥ παρῆι) Κ, 1. ΤΠ. ΨΏΤΗ: ΤΑΆΤΡ:. 5Ποσ]α 

γγ6 τοδᾶ μὴ ᾿πιδῶς, οΥ μὴ πόρῃς Οὐ καὶ μὴ παρῇς | σαυτὸν (580 1) βρο- 
τοῖς ὀνειδίσαι κλέψας ἐμέ! 

9608. σαυτοῦ] σαυτὸν Ἐ. 
σαυτοῦ ... ὄνειδος) “44 γοργοαοῖ ἀαραϊηδί (οςοποονηΐη) ἐμ δοι ". Τιϑῖ. “ηϊα- 

ἵμηι (6 6 γιωμπου θη". ΟἿ, 2. μα οἡ Α]. 222, 
ἐκκλέψας ἐμέ] “δὴν παυΐηρ οα)οϊοα πε". ὅ6 801: ἀπατήσας. ΟἿ δῦ. τὴν 

Φιλοκτήτου σε δεῖ} ψυχὴν ὅπως λόγοισιν ἐκκλέψεις λέγων. πᾷ Απί. 248, 
Ηρ. 1]. ξ΄. 217. ἡ τ᾽ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων. 

909. μή ποτ᾽ ὥφελον ...] ΣΝουεν" οἰρλ 1 0 λαυά 16ΓῚ (υυομα ἐλαὶ 1 λαά 
πϑυον" ἰ6) ϑουγοβ". ΟἿ. ΤΥ. 399. ἣν (λώβαν) μή ποτ᾽ ἐγὼ προσιδεῖν δ 
ὥφελον. Αὐἱδῦ. ἤδη. 9δῦ, ὡς πρὶν διδάξαι γ᾽ ὦφελες μέσος διαρρα- 
γῆναι. 

910. τοῖς παροῦσιν ἄχϑομαι] Οἵ, Ατδῦ. Νιῦὺ. 8600. ἡ μὴν σὺ τούτοις 
τῷ χρύνῳ ποτ᾽ ἀχϑέσει. 

911. δ᾽ ὁ Εἴ 
μαϑ'ὼν ἔοικας ἥκειν αἰσχρά) ΤῊΙΒ τηϊρηῦ ἤν ὈΘΘῺ ΘΧΡΥΘΒΒΘΩ ἸΠΟΥ̓́Θ 

ΘΟΠΟΙΒΘΙΥ {ππι5: μαϑ' εῖν ἔοικας αἰσχρά. υυμαου οοιηρᾶῖθα Δηΐ, 1172. τί 
δ᾽ αὖ τόδ᾽ ἄχϑος βασιλέων ἥκεις φέρων; 1219 

9172. ἥκειν] Βδίμοι, 1 ὑπίηκ, ἀσκεῖν “ἰο ργ'αοίϊ56᾽. Απὰ 50, 1 Πμᾶ, ὁοη- 
7θοῦιχοβ Βουρῖ. Βαΐ οἔ, 828. τὸν μέγαν | χόλον κατ᾽ αὐτῶν ἐγκαλῶν ἐλή- 
λυϑας. Δηΐ. 1280. τὰ δ᾽ ἐν δόμοις Ι ἔοικας ἥκειν οἷο. (888 ποίθ). ΒΌΤΡΕΒ 
ῬΓΌΡΟΒΘΒ ἄκων, νον νου] γϑααῖγθ τι8 0 τοϑᾶ 4180 μαϑεῖν ἴον μαϑών. 

ἄλλοισι δοὺς οἷς εἴκος] "Τ᾽ οΙαϊηρ ἐο οἰλον" [οοἴίησς (ἱπιριῖδ65, οοηδϊαδ)α- 
ἐϊοη8), δμοῆ α8 1ὲ 8 τεαβοπαῦὶο ψοιῖι δΠοιῖα". Μυβουανο Θχρὶδῖηθ δοὺς “οοαθη5᾽. 
Επτ. Ῥῇωπ. 231. ὁ δ᾽ ἡδονῇ δούς (56. ἑαυτὸν, οΥ᾽ τὰς ἡνέας, ΟΥ̓́τι, ΟΥ̓ {Π|6 
11κ6). 994. καὶ δειλίᾳ δίδωσι. ῬΙαί, Ῥμερᾶν, 260, ἡδονῇ παραδούς (86. 
ξαυτόν). ῬΙαΐ, Ῥοιηρ. 18. πρὸς τὰς ἡδονὰς ἐνδεδωκώς. Λοῖ. Αροϑί, 27, 1. 
ἐπιδόντες (86. ἑαυτοὺς, ον τὸ πλοῖον) ἐφερόμεϑα. ΤὉῖο ΟἸγ5. ΠΙ, ν. 272. 
δοὺς δὲ τῷ λόγῳ πειρᾶται πείϑειν εἰς, Λα ὙὝπας, ΤΥ͂. 108. εὐωϑύτες 
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οἷ᾽ εἰκὸς ἔκπλει, τἀμά μοι μεϑεὶς ὅπλα. 
ΝΕ. τί δρῶμεν, ἄνδρες; ΟΖ. ὦ κάκιστ᾽ ἀνδρῶν, τί δρᾶς ; 

οὐκ εἶ μεϑεὶς τὰ τόξα ταῦτ᾽ ἐμοὶ πάλιν ; 970 
ΦΙ. οἴμοι, τίς ἁνήρ; ἀρ᾽ Ὀδυσσέως κλύω; 
Ο4. ᾿οδυσσέως, σάφ᾽ ἴσϑ'. ἐμοὺ γ᾽, ὃν εἰσορᾶς. 
ΦΙ. οἴμοι᾽ πέπραμαι κἀπόλωλ᾽΄. ὅδ᾽ ἦν ἄρα 

ὁ ξυλλαβών μὲ κἀπονοσφίσας ὅπλων. 
Ο4. ἐγὼ. σάφ᾽ ἴσϑ᾽, οὐκ ἄλλος" ὁμολογῶ τάδε. 980 
ΦΙ. ἀπόδος, ἄφες μοι. παῖ, τὰ τόξα. ΟΖ. τοῦτο μὲν, 

οἵ ἄνϑρωποι, οὗ μὲν ἐπιϑυμοῦσιν, ἐλπίδι ἀπερισκέπτῳ διδόναι (5680]. 
ἑαυτοὺς δηλονότι). ΑῬόονθ 84. νῦν δ᾽ εἰς ἀναιδὲς. . δός μοι σεαυτόν. 

(Ε4. Ο, 866. ὀργῇ χάριν δούς. ΤΥ. 1117. δός μοι σεαυτὸν οὐ τοσοῦτον 
ὡς δάκνει οἴο. Αὐἱδῦ, Εᾳ. 740. σαυτὸν δὲ ... βυοσοπώλαισιν δίδως. Τ6πι. 
6 οΥ. 61. ὁ τῇ πόλει ... ἑαυτὸν δούς. Ῥβοιδο-ῬΠΟΟΥ] 4. 176. δός τι φύσει 
καὐτός. ΤῈ ὅ6Π0]. πἀπᾶουβίδηαβ τὰ κακὰ δἴϊψου. δούς. ϑομηθῖα. πη ουβίδηϑ 
τὰ αἰσχρά, ““ἴο οἰμοῖθ )Ἐὴο δ΄ νγουίῃν οὐ μϑιι; ἔοσῦ αἰσχρὰ ταιδὺ 5ΌΧΟΙν 
Ῥ6 σομύγανν ὅο ὑῃν πϑύασθ, πὸ αὐῦ {Π6 βοὴ οὗ Δ0}11165᾽". 980 84]150 Βαπηβαϊοῦ. 
Ὑυπᾶθυ {μῖη]τ5 ἄλλοισι 15 ορροβοᾶ ἴο {π6 Αἰγτᾶεθ δῃᾷ ὉΠγ5865. Οδάϊκο: 
“ Αἰϊΐ5 ( {]ἱψ581) ἑμγρία ἰδέα οοηϑδίϊϊα, φμῶ 6 ποπ ἀεοοπέ, γοϊηφιοῦ. ΟἿ, 1009. 
ἀνάξιον μὲν σοῦ (Νοορύ. οἵ {Π1γ8868). Φα. ἄλλον σὲ δοὺς (τι ὙΥαΚ, Θαοση- 
μαγᾶ. Ἐγὲ, Βυτρ, Ηδυῦ. Ρυοῦ. ΒΘυρ). Ν'ὴχε ϑοιηθίϊμηθϑ ἢπα ἴῃ ΡΟΘΟΓΥ σ8 ἴῸΥ 
σεαυτὸν, οἷο. ΟΥ αὔραις σφε δοὺς, ὡς εἰκός. Οὐ ἄλλοις σφε δοὺς ... Οὐ 
νῦν δὲ δοὺς λόγον (οἵ, οῃ (Ε4. Π. 688.). Οἵ... ἔοικας ἥκειν. αἰσχρά νυν 
ἄλλοισι δοὺς εἴα. 

918. οἷς [Π6 τη85. ὅ9Π01. νὰ]ρ. οὗ᾽ Τίπα, ὡς οοπ]. β΄ γῇ, 

914. τί δρῶμεν ...:}] Ἡσλαΐ αγὰ τῦὸ ἐο 4ο᾽ ΤῊ βυδ]αποίνο, ποῦ [Π6 
᾿παϊοϑῖῖνο. Τί δρῶ δᾶ τί δράσω (8οτγ.) αγ θοῦ θα ΆΠΥ 56 ἴῃ ἐπ15 56156. 

τί δρᾷς: “Ἡγλαί ἀοεδί ποι Βυΐ ἴ τὴδὺ 8180 τῆθϑῃ, “45 κθϑὲ ἰδλοιι 
ιυπαΐ λοι αγὲ ἐο οὕ Τὰ ὙΜΏ1Θ 5656 ὕΠ6 ΤΟΥ͂Θ τι5τ181 θχρύθβϑϑίοι γγοι]Ἱᾶ 6 
ὅ τι δρᾷς. 

975. Οοπμποοῦ οὐκ εἶ ... πάλιν; “ἩΡΙ ψοῖι ποί γϑίιη δαοῖῦ" ΔΙ 
Νρορίο!θυηιβ 15 Πϑϑιύθηρ' νύ ου ἴο γοϑύουθ οὐ ποὺ ῃ6 ον δ πᾶ δύγονγ5. ὕο 
Ῥμμηηοοίθίθβ, ὑπ6 νοῦ νἱρι]ϑηύ ΤΠ γ 5565 ΒΡΥΙΠΡ5 ἔΓΟΤη 15 ρ]8οθ οἵ οομοθα]πηθηΐ, 
80 ἃ 145. Νϑορίοϊθιηιβ πα πθπ ἴο Πἰπηβ6] ἢ, ΤῊΘ 5116 πὸ6 οὗ Νβϑορίζοϊθιηιβ 
αἀαγῖπρ Ππ αἀἸδίορσιιθ τυ ΠΟ}. [Ὸ]]Ονγ5, 85 ΟΠ ΘΙ, νγ61} ὙΘΙΔΔΥΚΒ, 185. ΤΟΥ͂Θ ΘΧχ- 
ΡῬΥΘδδῖνθ ὕΠπδὴ 5Ρ6θοῖ, ἡ 

916. ἁνήρ] ἀνὴρ {Π6 πι58. 
910 ἢ. Νϑυοὶς {πῖ1π5 {Π6856 γϑύϑθ5. πηϑαΙ 8016 μθγ6, ΟἿ, 129 ἢ, 

9117. Ὀδυσσέως ...] ὅς. κλύεις. 
ἜΑ Β. 1, 8. Ὁ. 

978. πέπραμαι} “17 λαυα ὄδεοη οἰ", ὑτϊοκοϑᾶ, ἀθοθῖνοά, ΟἿ ὅ79: 928. 
ἀπόλωλα τλήμων, προδέδομαι. Απί, 1080. τῶν γένους ὕπο | ἐξημπόλημαι 
κἀκπεφόρτισμαι πάλαι. Ἄβοι. Ομο. 180. πεπραμένοι γὰρ νῦν γέ πως 
ἀλώμεϑα | πρὸς τῆς τεκούσης. 910. διχῶς ἐπράϑην ὧν. ἐλευϑέρου πατρός. 
Αὐὶδί. Ῥαο. 688. τὸν τρόπον πωλούμενος τὸν αὐτὸν οὐκ ἐμάνϑανεν, 

ἄρα] “Τάδη, τέ τοι δοοηι᾽, 
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οὐδ᾽ ἢ ν ϑέλῃ, δράσει. ποτ᾽ ἀλλὰ καὶ σὲ δεῖ 
στείχειν ἅμ᾽ αὐτοῖς, ἢ δν στελοῦσί δε." Ἧ 

ΦΙ. ἔμ᾽, ὦ κακῶν κάκιστε καὶ τολμήστατε, 

οἵδ᾽ ἐκ βίας ἄξουσιν; Ο.4. ἣν μὴ ἕρπῃς ἑκῶν. 980 
ΦΙ. ὦ “ημνία χϑὼν καὶ τὸ παγκρατὲς σέλας 

982. δράσει} δράσεις Τί. 
988. αὐτοῖς) 1. 6. τοῖς τόξοις, ἃ5 Θοάϊκο πα οὔποθ τἱρ ΠΥ οχρ]δΐῃ. 

Τιηδον ἀπ οὔπθυθ ππαουβίαμα αὐτοῖς οἵ Ναοορίοϊομιιβ ἀπᾷ 15. αὐξθηιη8, 

νοὶ π6 αἀάνοβδοβ 1008, Ηθιηθπη οοπ]: στείχειν ἅμ᾽, ἢ βίᾳ στελοῦσιν 
οἵδε σε. ὙΥΏΉΪΟΝ ἴθ Δρργονθᾶ οὗ ὃὈγ ιμαοι δὰ ϑομηοῖα. ἨἩδθυδηη 4150 
(Πδίν. ρ. 10) «πᾶ ϑομηθῖα, ρυοροϑ6: στείχειν μ᾽ αὐτοῖς (τοῖς τόξοις), ἢ 
στελοῦσιν οἵδε σε. Νάποκ οοη]: στείχονϑ᾽ ὁμαρτεῖν. ψα. στείχειν ἄμ 
αὐτὸν (ἱψομν δεῖ, ΟΥ̓ ψοιίιν" ον σοοῦ ιοἱ!), ἢ βίᾳ στελῶ σ᾽ ἐγώ. Οὖ' στεί-: 
χειν ἅμ᾽ ἡμῖν ... Οὐ... ἢ βίᾳ γ᾽ ἕλξουσί σε. 

φεῦ μεν σε} 0801: πέμψουσί σε. Οὐ. 628. 1297. 
984. ἔμ᾽] ἢ ᾿μ᾽ οοπ]. Ὗακ. ἡ μ᾽ Εν. 
ἐρεξενανόδῃ Α. Κι 1.. Η81]. ΑἸά. δογέ τολμίστατε Β. Τ΄. Ταχη. Β... υΥ. 

Ὀιπᾶ. ὅ0Π01: τολμηέστατε. Οπ {ΠπΠ6 ἴογπι τολμήστατος 566 Εἴγιῃι. Μ. ρΡ. 807, ὕ 
Βιυιίύίηι. αὐ, ϑιηρ]. 1. Ρ. 267. Μείη. 8. 129. ἢ. ἃπᾶ 1,0}. Ῥδῖπο]. ΕἼΘ, 1. 848. 
ΘΟ ποἰα. δα ΝἝποΟΙς βαθρθοῦ [π6 οοπίγχαοίθα ἔογ τολμήστατε. Ὀϊπαοχ (64. ΤΠ) 
5. πο] η6α ἴο ρυθίθι τολμίστατε, οομμραγίηρ κλεπτίστατος, λαγνίστατος, 
ψευδίστατος, φαρμακίστατος [844 λαλίστατος, ποτίστατος, φαγίστατος, 
βλακπέστατος]). Βευΐ 5. ὕπϑυθ 15. πὸ ροβιθίν ἔγομι τ ΠΟ ἃ Βι ρου ]δύϊνθ ἃ5 τολ- 
μίστατος οοὐ]α 6 [οΥμθα, 5 Π1πᾷ. ᾿1πη561{ οομίθϑϑθθ, 1 που ἴο {Π6 ΟὔΠιον 
ἴουιη. ὙὙΠῈ τολμῆς, ΑΔα οομνϑοίθα ἴουπι [ῸΥ τολμήξεις, ων υνὰν ἀργῆς 
(θον. ἀργᾶς) ἴῃ βοι, Αρ'.. 110, αἰγλῆς (αἰγλᾶντα Ῥιμὰ. Ρ. 2, 10.), δήτερον 
ΤΉΘορΡ. 1870. Τολμήεις οὐσιγ5 Ο. ρ΄. 384. 1]. κ΄. 208. Ῥιδιη: Ρ. ΤΥ 151. 
ΤῊΘ το γΘ 888] ἴουτα 5 τολμηρός. Οομηρδῖο τιμήεις. 

980. ἣν μὴ ρπης Α. Β. Κ'. Τ. ΑἸΙα, Τατϊη. Βγ. Θύο, ἣν μἤρπηις 1. ἣν 
μὴ ἕρπῃς μά, ὙΥαμπά. Νοκ. μὴ Ὄπῃς Ἠδτμι. ἣν μήρπῃς ϑ6Πῃη. γε ἢπὰ {Ππ6 
ΒΘΙῺΘ ΟΥΆ 515 1ῃ Αὐιβῦ. ἤδη. 64. ἢ ᾽τέρᾳ φράσω; Δοῖι. 828. εἰ μὴ ᾿τέρωσε 
συκοφαντήσεις τρέχων. Πγ8. 180. αὕτη ᾽τέρα. Ῥδο, 2ὅ2. μέλιτι χρῆσϑαι 
᾽τέρῳ. ΖΕ 59. ϑερί. 111. μὴ ἔλϑῃς (41. μὴ ἴλϑης, μήλϑης, μήλϑης). ΟΥ̓. 
αἷβὸ οὐ (Ε4. Ο, 190Ὁ, φι. ἣν μὴ ἕρπῃς γ᾽ ἑκών. 

986. “᾿Ῥῃϊοοίθίος ἰηνοῖζοβ {Π6 501] οἵ Τωϑαποὸβ δηα Ἡδρ]ϑοδύμϑ νΠ10 5105 
Θη μγοηΘα οα ΜΟΥ Ο]08 δ ηα β6ηα5 [Οὐ ἢ ΘΟ] 5 οὗ ἤδιηθ το ἰρ ννου]ς- 
5850} 1ὶπ Π6 ον" 618 οὗ {Ππ6 τηοτιηΐδῖῃη ᾽ἢ. ϑολη. 

ὦ Λημνία χϑὼν καὶ τὸ ...1] ΟἿ, οη 867...βἃ ΒΠΏΠΑΥ ἱπνοοα θη ΟὐΘα 8 
ἀθονο 957 (. ᾿ 

καὶ τὸ παγκρατὲς -ἄρῆ ῳι. καὶ σὺ, παγλρατὲς σέλας. Βαΐ οἵ, 807. 
φϑέγγος ὕπνου διώδογον ἡ} ΕΠ δρὴ: ὦ κλειναὶ ᾿ϑῆναι καὶ τὸ 
σύντροφον γένος. ΕἸ. ὕ04. 2561. Ῥογ5. 8837. ὦ γεραιὰ μῆτερ ἡ Ξέρξου 

φίλη. 
παγκρατὲς σέλας] Ῥ μαι Ν, ΙΥ΄. 101. πῦρ δὲ παγκρατές. Μιβδῖ Υ͂. 

91, ἀνικήτου πυρὸς ὁρμῇ. Ἡΐαξκ. 
σέλας ἩἩφαιστότευντον] “ΤΊανιθ ργοάμοει ὃν Περλωβέια (»6)". Κ6801: 

τὸ Ἡφαίστειον πῦρ᾽ ἐν γὰρ τῇ Λήμνῳ τὰ τοῦ Ἡφαίστου ἐργαστήρια, 
ἔνϑα καὶ κρατῆρές εἶσι πυρός. ὅ61Π0], Ῥιπᾶ, Ρ, ΤΥ, 398. τοὺς πυρίπνους 
ταύρους ᾿ἀντίμαχος ἐν Λύδῃ;, Ἡφαιστοτεύκτους λέγει. βοῖι. ΕῪ, 64, 



᾿ τιν 
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ἩΗφαιστότευκτον, ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετὰ. 
εἶ μ᾽ οὗτος ἐκ τῶν σῶν ἀπάξεται βίᾳ; 

ΟΖ. Ζεύς ἐσϑ', ἵν᾿ εἰδῆῇς. Ζεὺς, ὁ τῆσδε γῆς κρατῶν, 
Ζεὺς. ᾧ δέδοκται ταῦϑ'. ὑπαηρετὼ δ᾽ ἐγώ. 990 

ΦΙ. ὦ μῖσος. οἷα κἀξανευρίσκεις λέγειν" 
ϑεοὺς προτείνων τοὺς ϑεοὺς ψευδεῖς τίϑης. 

Ἡρφαιστοτευχὲς δέπας. ΕΠΙΘμαΓ Ὀ145. τι νυυῖΐα ἡφαιστ. ΔΆ ΙΠΙ ΟΠ ΒΡ. 
56ΠΟΙ. Νιοαπά. ΤΊΟΥ. 412. Ἡφαίστου φλογὶ εἴκελον, ἣν ῥὰ τιτύσκει ] δαί- 
μων ἀκροτάταις ὄρεος κορυφῇσι Μοσύχλου. Ον]ᾷά Ἐαϑύ. 1Π|. 82, “7͵μίοα- 
πηι ἰοἰϊμι5 Πῳψροίργίαα οοἰϊι᾽. ὥθηρο, Ηβθγο. (Εἰ. 1859. δδπιπος αγάθης. Οἵ 
{π15 πηοτιηὐαΐη Αὐὐῖ5 βαγ5: “οϊοαπία ἐοληρία 5μὦ ἱρϑδὶς οοὔϑιιδ, ἴηι ψιίο5 ἀθίαζιῖ 

ἰοοθς αἰϊοϊξμν αἰΐο αὖ [ἰηιῖπα οὐ Ξποα υἱ δρίγαπέο υαροῦ ἤογυϊάι5᾽. ΠΥ {Π|5 

Δήμνιον πῦρ οἵ. οχ 800. Τ]οΙΘ ννὰβ 4150. ἃ ἔοννῃ ἴῃ ΤΠΘππο0 8 οὩ]]οα Ἥφαι- 
στία, ταθηὶομπθᾶ Ὀγ Ηοτχοά. ΥἹ. 140. δηα ϑίθρῃ. ΒΥΖ. ᾿"ι. ν. “Τῇ! ψΠ0]6 
15]. πα Ῥδαῦβ ὑπ6 βύγοηροϑῦ τηϑγκ οὗ ὅπ ἀρρθδίϑηθθ οἵ νο]οδηΐϊο ἤχθ; {Ππ6 
ΤΌΘΚΒ ἰἴπ ΤἸΠΔΩΥ Ρενβ ἀγα ΠΚ6 αν ἃ πα νι Προ βοοχῖα οὗ {πγηδοθϑ)), (γ΄. 
ΗἩππΐ ἴῃ ΑΕ] Ρο]6᾽ 5. Ο0]]. Ρ. ὅ9.) ΑΔ5 γϑραγαὰβ. ὕΠπ6 ϑἰῃρι ΠΥ πϑιὴθ οὐ {Π15 
τηοτιηΐαῖη, ΒιΥΡΘΒ. ὉΠΊΉΪ5. Ὁ τᾶν ὯΘ. ἃ ΘοΟΙηροιπα οὗ “ηιος" (1 εὖ, “ ηιοΉ8 7) 
απ “Ποῖα ([Ππ6 πϑιηθ οὐἉ [Ππ6 νν611- που γο]οᾶπο ἴῃ Το6]α πα). ΕῸΣ Ἥφαιστος 
«γε οἵ. οὐ Απί. 128. 1007. ΕἘπ:. Ογοὶ]. ὅ9ὅ. Ἥφαιστ᾽ ἄναξ Αἰτναῖξς. Ττο. 
220. ὅὃο ἴῃ 1, αὐ "ἡ Κμίοαηιδ᾽ (Ρ]δπῦ. οἴο.). 

981. ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετά:] Αὐἱβύ, Αοὶι. 618, ᾧ δημοκρατία, ταῦτα 
δῆτ᾽ ἀνασχετά; Οἱ 1929 τί μ᾽ ἀπάγεσϑε:; (Εα. Ο. 8606.0. Ζ5οι. Ἑππιμη. 
901, καὶ ζῶντα σ᾽ ἰσχνάνασ᾽ ἀπάξομαι κάτω. 

988, ἐκ τῶν σῶν] “γοηι τολαΐ 15 ἐλίπο. ἤγοηι ἐδῳ γϑαΐηις. . Νραΐου, 

989, Ζεὺς ἔσϑ'᾽] δίπουν Ζεύς ἐσϑ'΄. 

Ζεὺς ...] {Πγ5585 γὙϑρ]165. {πῶ 6 15. ὈῚ {Π6 ΜΠ] οὐ οπθ ργυθαΐίου {πῃ 
ΠΕρ]ιεοϑῦιβ, θνοη οὗ Ζθιιβ πἰμη561}, {πῶ 16 15 δοίίηρ, ΤΊ γοροθίοη οὗ Ζεὺς 
15. 1 ΓΘ ΕΟ ΠΔΠΥ οιμρδίϊο. 

τῆσδε γῆς) ΑΒ Ζθιι5 15. ΠΟΥΠΘΙῈ 688. ΒΡΟΚθ οἵ δ5. ψΠ]6} οὗ Τ θη πο5, 
ΒαΡΡΘ5. τπἰπαουδύα 85 {Π||5. οὐ 0Ππ6 θαυ ΟΥ γγου]Ἱα αὖ ἸᾶΥρθ, 

990: Ζεὺς δ᾽ Κ. 

991. ὦ μῖσος] ΟἿ, 622, Απί, 700. ἄγετε τὸ μῖσος. Επιν, ΜοΩ͂. 1390, ὦ 
μῖσος. δον. 2. 941. Τρ. Τ. ὅ2δ. Θ᾿] Ηρ. 407. μίσημα πᾶσιν. 
ϑοριι. ΕἸ. 291. ὦ δύσϑεον μίσημα. Ζβοι, ΟἸιο. 1028. ϑεῶν στύγος. Ἐππι͵ 
047. Ἐπ. ΟΥ. 480. στύγημ᾽ ἐμόν. 

οἷα κἀξανειρίσκεις λέγειν] “ Ἡλαΐ τον (ἧς αἷδο (ϑοοίάε5. ψοιώ" ἀοί8)} ἐο ψοῖι 
Πηα ἰὼ κίον} ΤΠ ΜΉ ΗΥ δον. οὸ ἐξανευρίσκειν ΘΟΕ, ϑοορογάϊηρ, ἴο δή ακο- 
Π6 14, 5θ νυ Υα] {ττη65 ἴῃ Ρ]αὔγο. ΒαΤρΡῸ5 Θ01]: οἵ ἀεὶ καχ᾽ εὑρίσκεις ἐδ 
φ. οἷα δὴ καάχ᾽ εὑρίσκεις λέγειν. Οὐ οἷα δὴ ̓ ξανευρίσκεις λέγειν. ΟἿ, 
Ἐπ. Τύο, 718. ἐξευρόντες ... κακά. 

κἀξανευρίσχεις ΔΑ. Β. Κὶ (ξ ἴῃ γὰ5.) 1. κακ᾽ ἐξανευρίσκεις Τ' 
999. (Οἵ 451. ὅταν | τὰ ϑεῖ" ἐπαινῶν τοὺς ϑεοὺς εὔρω κακούς. (Εὰ. 

Ο. 211. καὶ μὴ ϑεοὺς τιμῶντες, εἶτα τοὺς ϑεοὺς Ι μοίρᾳ ποιεῖσϑε μηδα- 
μῶς. Ζβεῖι. Βα Ρ»]. 921. ϑεοὺς ἀνειπὼν τοὺς ϑεοὺς οὐδὲν σέβει. 1Π]γ5- 
568. ΙΠΔΚ65 πὸ ρΟ 5. ἈΡΡΘΑΥ 1875. ὈῪ ὙΘρΥ θη ηρ᾽ {ΠιΘὴϊ ἐ8 ΟΥ̓ ΘΥἱηρ' ἃ ἐΠι1ρ' 
ὙΥΠ1ΟΙΡ Ὑν 11} πόνον ὁοπιο ἰὼ ρΡ..58., θοοδιιβο ῬΙΠοοίοῦου. νν1}} ἤϑνον θ6. ἱπαποοῦ 

ΒΙΑΥΡΈΕΒ, ΞΟΡΠΟΌΪ 68. 14 
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ΟΖ. οὖκ, ἀλλ᾽ ἀληϑεῖς. ἥδ᾽ ὁδὸς πορευτέα. 
ΦΙ. οὔ φημ᾽. ΟΖ. ἐγὼ δέ φημι. πειστέον τάδε. 
ΦΙ. οἴμοι τάλας. ἡμᾶς μὲν ὡς δούλους σαφῶς 990 

πατὴρ ἄρ᾽ ἐξέφυσεν οὐδ᾽ ἐλευϑέρους. 
ΟΖ. οὔκ, ἀλλ᾽ ὁμοΐους τοῖς ἀρίστοισιν. μεϑ᾽ ὧν 

Τροίαν σ᾽ ἑλεῖν δεῖ καὶ κατασκάψαι βέα. 
ΦΙ. οὐδέποτέ γ᾽, οὐδ᾽ ἣν χρῇ μὲ πᾶν παϑεῖν κακὸν, 

ἴο ΤΌΠΟ πα. Οἵ, 9985. Αὐ {Ππ86 οπᾶ οἵ {πὸ 1ἴπο νν8ὲ 5ποι]4 ρουπαρδ μὰ ἃ 
ποίθ οἱ ᾿ηἰουυορ  10:ι. 

ϑεοὺς προτείνων] “Ῥιί{ίη [ογισαν ἃ ἐπε φοάς (ας απ δαοιι56) ἰλοῖι γαϊξοϑὲ 
ἐλ φοάς [ἰανε΄. Οἷ, Ἐπι, Ηδθυ. 21. πόλιν προτείνων ᾽ἄργος οἷο. 

προτείνων] προτείνας ὕει. Ζβοιι. Ῥυ. 802. μή μοι προτείνων κέρδος 
εἶτ᾽ ἀποστέρει. 

τοὺς ϑεοῦς) Ωα. εἶτα ϑεοὺς (πιοποκ.). Οἵ εἶτα νὲν (9]. τοὺς ϑεους). 
Οὗ, (4. Ο. 217. καὶ μὴ ϑεοὺς τιμῶντες εἶτα τῶν ϑεῶν ] ὦραν ποιεῖσϑ'ε 
μηδαμῶς. 

τιϑεῖς Β. Μυβρυ. ΒΥύ. τιϑεὶς Α. Κ. 1,. Τ᾿ ΑἸΙα, Ταχπ. τέϑεις Ἠδνῖ, τί- 

ἅης ῬοΥβ. γῇ, οἴο. ὅθε Ῥουβ. δα Οχϑϑύ. 141, 
993, ἡ δ᾽ νυ]ρ. ηδ᾽ 86. 
994, οὔ φημ᾽ ἔγωγε. Ὀδ. φημί. νυ]ρ. ΑΙ4. Ταχη. Βιυ. Ηδιμι. Πιπηᾷ. ΠΠ. 

Ὑγαπα. ὅθμη, Βουρῖς. οὔ φημ΄. Ὀδ. ἐγώ γέ (ἔγωγε Ἐπ1.) φημι Ὅγαῖκ. Τῦγε. 
οὐ φημ᾽. Ὀδ. ἐγὼ δέ φημι. πειστέον τάδε Οοτπμαγᾶ. Ηαχί. Ὠιμᾶ, Νϑποκ, 
0. ΠΟΥΘΥΘΥ ΤηΔ7Κ5 φημὶ οὐὐποίομθ). ΤΡ. 

994, πειστέον ΔΑ. Β. Τ. πιστέον Κι. 1. 
πειστέον τάδε] ὅτι0. σοι. “2 οι, ηιιδέ οὐεν ἱπ ἐλῖ5". 1. αᾳ. πείϑεσϑαί 

σε δεῖ τάδε. ΟἿ (Βα. ΕΒ. 1516. πειστέον, κεί “μηδὲν ἡδύ, Αὐἱδι, ἤδη, 498, 
Ῥδο, 218. ἘΠ06]. 1022. ῬΙαί, ΗἸΡΡ. τωϑ]. 281. ἐὰν γὰρ σὺ κελεύης, πειστέον. 
ΠΟ. 1869... ἘΠ χα, ,297..ἕ Ὁ: Τὴν 628. ἀρκτέον γ᾽ ὅμως. Ἐπὶ, ΟΥ. 759. 
οἰστέον τάδε. ῬΙ]αί. Ῥμεοᾶν. 227 Ο, χαριστέον φδεῖ χαρίζεσϑαι). Η]ΡΡ. τη8]. 
288, ἀποχριτέον. Ὑπυο, ΚΠ]. 48, περιοπτέον. Ἱπιογού, 1. 112. “οἰδυπαϑ 
φμοπίαηι ρῴῶπαϑβ ἴπ πιου δ ἐϊηιθηηι ἢ. 

οοῦ, ἡμᾶς μέν] “9 αἱ ἰραδί, τι5 αἱ αἰΐ ουοηίς", Ὅπ6 βϑοομᾶ οἴδιιβθ πο 
Ῥοδίηρ' Ἔχριθββθᾶ, ΟΥἍ, οὐ 90ῦ. ι. ἡμᾶς ἄρ᾽ ... πατήρ ποτ᾽ (οΥ τότ᾽) οἴο. 

990. ἀρ᾽] “1 Λέη, τέ τυομ 56εηι". ΟἿ, 918, ΕῸΥ 186 ΡΟΒΙΊο οἵ ἄρα οἵ. 
Α]. 927. [(4. Τὰ, 1099.] Δβοι. 5ϑρί. 418. ὁ σηματουργὸς δ᾽ οὔ τις ῤου, 
ἄρ᾽ ἣν. 

οὐδ᾽] “Απά ποι". Μαίιι. 8. 608. 
997. ὁμοίους] ὁμοίως οη. ῬοΙπαρ5 τἰρι]γ, 
τοῖς ἀριστεῦσιν φομΐ. Νδιῦοῖς, ΟΥ, Ῥουβ. 84 Μβᾶ, ὅ 
999, οὐδέποτέ γ᾽] Οοπηιοι ἴπ ΑΥΙβίορμθηθθ. ΘΠ] ΡΥ μαλιστά γε, 

ἠκιστὰά γε, πάνυ γξ, οἷα. ΕἸΙ25], δα ΑοὨ, 127, “Τ]θ γοῦν δυριμηθηῦ ὈῪ 
Ὑν μ10 ἢ} {Πγ585685 ΠΟρΡῸΒ ἴο βρη ὕπ6 σοηῇάθηοα οὐ Ῥμι]οοίθίθϑ, βθῦνεβ ΟὨΪΥ͂ ἐὸ 
᾿πούθαθθ πῖ5. μαΐγρα ", (ϑολη.) 

᾽. δ΄ Ε΄. οπι, Υ. ἂν. ἰοχυήν. Ε, 
χρὴ Α. Β. Κ. Τ΄. ΑΙα. Τα. χρῆ 1. γγΥ. χρὴ ἴω. 566. χρῇ Βι, εἰσ, 
μὲ] γε Ἐ. 
πᾶν οτη. Ἐ᾿, Ἠδ7]. πρὸς (ϑαρν. ἄν) Β. 
παϑ'εῖν (ΒΌΡΓΥ. ἱ ἃ πὴ. Ρ}1.) 1. ᾿ς 
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ἕως ἂν ἡ γέ μοι τόδ᾽ αἰπεινὸν βάϑρον. 1000 
ΟΖ. τέ δ᾽ ἐργασείειςξ; ΦΙ. κρᾶτ᾽ ἐμὸν τόδ᾽ αὐτίκα 

πέτρᾳ πέτρας ἄνωϑεν αἱμαξω πεσών. 
ΟΖ. ξυλλάβετε τοῦτόν᾽ μὴ ᾽πὶ τῷδ᾽ ἔστω τάδε. 

1000. ἕως Α. Β. Κ. ΑΙ4, Ταση. ἕως γ᾽ 1,. (γ᾽ οτ8864) Τ. ὕϑῃ. 
γῆς τόδ᾽ αἰπεινὸν βάϑρον] ὅο 668. ἡλίου τόδ᾽ ... φάος. Δ). 860. 

ὦ πατρῷον ἑστίας βάϑρον. Εν. ΗΘ]. 0. φῶς ἡλίου τόδ΄. Ἠδτο. 468. 
πεδία τἀμὰ γῆς. Ῥιι. 80. τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον. Βιΐ 'ψῆς: ἰδ ὙΘΙῪ ὑπ- 
ἸιΘΔΠΪΏΡ᾽ [6γ6. 1 βαϑρθοῦ {Π6 {τι τϑϑατηρ; οὔ 1π|85 1ἴπὸ 15, ἕως ἂν ῇ γὲ μοι 
τόδ᾽ αἰπεινὸν βάϑρον. 8.0]: γῆς. τῆς Λήμνου. ΕΛ ΒΌΤΘΙΥ γῆς σου]α 
ΠΡ α]ν τπηθϑῃ ΤωΘιηηο5, υἱποαὺ ὑπ ἀἀαϊίϊοη οὗ τῆσδε. 

αἰπεινὸν βάϑρον) “Πίσὰ οπιίπεηοο". Τγαοι. 8ῦ8. ἀπ᾽ αἰπεινᾶς Οἷ- 
χαλίας. ΗΐΒ5 αν ΘΛ νγέὲι8 δἰ πδίθα οἢ ἃ ποῖρῃύ (ν. 29). 

1001. ἐργασείεις] 1. ᾳ. δρασείεις (Α]. 8236. ὅ88. ῬὨ1]. 1246.). ΟΥ̓, Τὰ, 1282, 
κρᾶτ᾽ ἐμόν.] Κρᾶτα οὐουνβ 1027, Απΐ. 764. Τὺ. 1005. ῬᾺ. 1451. (Εα. ΚΕ. 

2908, Καρα ἰδ ἴδι' τόσο οὔνθη τι56. 

τοδ᾽] τῇδ᾽ (πέτρᾳ) Βιυχρθθ, 9011. ΕἸ], 820. τῇδε πρὸς πύλῃ | παρεῖσ᾽ 
ἐμαυτὴν ἄφιλον αὐανῶ βίον. Ἦοτ. Οἀ, ΠΙ. 217. ὅδ, “Ομα πιογὶ οοϑϑαβ ἢ 
Ῥοίος ἤαὸ αὖ ογὔπὸ 1 ρεπαμίμηι τοῆα ὅθης ἰδ βοφιμμία 1 ἰϑθγ)6 οοἰϊιηι᾽. Ααά 
Ζβοι. Ῥγοιι. 741. τί δῆτ᾽ ... οὐκ ἐν τάχει [ ἔρριψ᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ 
“στυφλῆς πέτρας δίς. Ῥϑυύμδρβ υἱρθίν. 

1002. πέτρᾳ πέτρας [ ὅιποἢ). τορϑυϊοη5. οὗ [Π6 βϑηθ σὰ 81:6 οὗ ἔτ- 
ααθηΐ ΟΟΘΟΠΤΎΘμθΘ, ΟΠ Θίου ΕΟΙΠΡΕΣΡΆ 296, ἐν πέτροισι πέτρον ἐκτρίβων. 
959. φόνον φόνου δὲ δύσιον τίσω τάλας. (Βα. ΠΕ. 100. Ξ0Π01: πρὸς τῇ 
πέτρα ἐναιμάξω τὴν κεφαλήν μου ἄνωϑεν πεσὼν ἀπὸ πέτρας. ὙὟῖ,.ιο 
Β66ΠῚ5 [0 πᾶν γϑεᾶ ἀἄνωϑ᾽ ἐναιμάξω, νοι γθϑάϊηρ᾽ 15 δἀορίοα, Ὀγ Βυγρ5. 
Εγατᾶς γϑαᾶθ (το Ἡθυϊηδηη᾽)5 60η}.)}: πέτρας ἄνωϑεν τῆσδ᾽ ἐναιμάξω 
πεσών. ΜΝ ΠΟΙ γϑαάίηρ' πιο 5 Ρ11ῆ65. {π6 σοπδίγποίίομ. ΝδθοΙς βαβρθοῦβ 
πέτρᾳ πέτρας ἄνωϑεν. ῬουμαΡΒ γ)0 8]ιοι]α το πέτρᾳ ἦχ πέτρας. Τῆι δοη- 
βύγποίϊοη ἄΡΡθαγΒ [ὁ Ὀ6: πέσων πέτρᾳ πέτρας, “Γαϊηφ οπ γοοῖς ἤροηι γοοϊ, 
ἃ5 γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι, ὄξον ἀπ᾽ ὄξω, ἀπ {π6 11κ6. ΕῸΥ [86 βοηϊθῖνο 
πέτρας νυ ποὺ ὁ ΡΙΘΡ. οἵ. οῃ (μὰ. Ν᾽, 142, οΥ ΞἜ568, Ῥγο,,. 141. τί δῆτ᾽ 
ἐμοὶ ζῆν κέρδος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τάχει | ἔρριψ᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στυφλῆς 
πέτρας, | ὅπως ...; Νῆ,α τυιδὺ βθίρροβα Ρμϊοοίοθίοβ ἤο 6 511 βίδηᾷίηρ' Ὡθονθ 
(29.), ἴῃ ἔγομΐ οὗ 15. οδνθυῃ. 

1008. ξυλλαάβετέ γ᾽ αὐτὸν Α. ΑἸ]4. ΒΥ. Ὀιμᾶ. Π. Ηδγμι, Ὑγυπᾷ, ξυλλά- 
βετ᾽ αὐτὸν Ε΄. 1,.. Μ. ὕει. ξυνλάβετ᾽ αὐτὸν Β. Κα. Ν. ξυλλάβετε τοῦτον 
Τ. Ταχη. ϑίθρη. Οδηῦ, Εγῇ. ξυλλάβετον αὐτὸν (ὁοη]. σ. Βθυημαγαγ) Π1ηα, ΠῚ, 
βόα. ΒοΥΡῚ. Νϑποῖς, ρυοῦ. ΝΥ απα. ξυλλάβετ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸν Ἠδεν, ξυλλάβετ᾽ 
ἄγ᾽, αὐτὸν Βιχρ. ξύλλαβέ τις αὐτὸν οοπ). Βοιρὶς. ξυμμάρψατ᾽ αὐτὸν 
Θ0η]. Μ, Βομηηαί, οα, Νϑιιοῖς, απ άθι οχρ]δίηβ: “σοπιργοηοηαϊξο οογίθ θιρη 
(1. 6, ἰοῦ οογίθ ὀδυθθιη8, Π6 [6 ΤΟΥΣ 465). ΤῊΘ ΘοΙημη0η γα Ἴηρ' 15 ΟΙ] αν] ν 
ἔδυ]. ΒΘΡΗ αν 5 ὁοηθοίαγο, ἀογῖνθϑ β01ὴ6 βαρρουΐ ἔγοιη Αὐὶϑῦ, 1.γ5. 458. 
οὐ ξυναρπάσει ὠέσην ] καὶ σὺ μετὰ τούτου κἀνύσαντε δήσετον; Βιΐ {Ππ6 
ῬΙΌΤΑΙ 15 Δα ἀγθϑβοᾶ τὸ {π6 βϑῖηθ αὐλθηάδηΐβ θοὸν 1054. ἄφετε γὰρ αὐτὸν 
μηδὲ προσψαύσητ᾽ ἔτι. ὙΠποιοίογα 1 {πϊπῖς [π6 βαΐθϑὶ οουγθοίϊοῃ. Πού 15 
τπᾶῦ οὗ ὙΥΙΟΠπῖπ5, ξυλλάβετε τοῦτον. προ τῷδε σου] ποῖ νν6}} [Ὸ]1ονν 
αἴΐον αὐτὸν, το οσυηρ; ἴ0ο {πὸ ϑϑιηθ ρϑύβοῃ, ζυ, ξυλλαάβετ᾽, ὀπαδοὶ (Ἀ15 
ἱπ ΤῊ, 1204. αἴρετ᾽, ὀπαδοί). Οὐ ρουπαρ5 ξυλλάμβαν᾽ αὐτόν. 

14} 
νὴ 
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ΦΙ. ὦ χεῖρες» οἷα πάσχετ᾽ ἐν χρεία φίλης 
νευρᾶς, ὑπ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε συνϑηρώμεναι. 100 
ῶ μηδὲν ὑγιὲς μηδ᾽ ἐλεύϑερον φρονῶν. 
οἷόν μ᾽ ὑπῆλϑες. ὥς μ᾽ ἐϑηράσω. λαβὼν 

πρόβλημα σαυτοῦ παῖδα τόνδ᾽ ἀγνῶτ᾽ ἐμοὶ, 

μὴ ᾿πὶ τῷδ᾽ ἔστω τάδε] “76ι ποὶ (ἠϊΐς ὅδ ἵἴπ ἐ}ιῖ5 πιατ 5 ροισθν", ἴο ΡῬγ6- 
οἰριΐαΐα ΒΠΠΒ6]}. 

1004. ἐν χρείᾳ φίλης νευρᾶς] Οἵ, Α]. 968. ἐν χρεέᾳ δορός. 
1008. συνϑηρώμεναι] - βοίηρ. ἐμ δοιπαᾶ ἐοφοίλον, μιδίοπρα". ὅοῃοὶ: 

ἁλοῦσαι καὶ συλλαμβανόμεναι. ΥῆΊσα τητιϑὲ ΒΌρροβθ {π6 παπᾶβ οὐ Ῥμῃϊ]οοίοίθϑ 
ἴο Ὀ6 ΠΘΙ6 5θἰζθᾶ ἃπᾷ ἐββίθηθα Ὀγ ὑπ αὐξθπᾶδπίβ ΟἿ 1010. ἔμ᾽... συνδή- 
σας. Απῦ, 482. σὺν δέ νιν ] ϑηρώμεϑ'. 

1006. ὦ μηδὲν ὑγιὲς ... φρονῶν] “Ὁ λοῖι ἐλαὲ {λϊηϊεεει ποϊμίπρ σοοά 
(ἰἰι. φοιοια} 91 ἰφοναϊ"». Αἀαγοββθᾶ ἴο Τ͵γ 5865. ΟἿ, Ἐπ. Απᾶν, 448. οὐδὲν 
ὑγιὲς ἀλλὰ πᾶν πέριξ ] φρονοῦντες. 952, ὑγιὲς γὰρ οὐδὲν αἵ ϑύραϑεν 
εἴσοδοι ] δρῶσιν γυναικῶν. ῬΠο. 200. ἡδονὴ δὲ τις | “υναιξὶ μηδὲν 
ὑγιὲς ἀλλήλαις λέγειν. ΜοΙδπ, Εν. 18, οὐδὲν δοκοῦσιν ὑγιὲς ἀνδράσιν 
φρονεῖν. Αὐὶδύ. 00]. 825. οὐ γάρ ποϑ᾽ ὑγιὲς οὐδὲν ἐξελήλυϑεν | δρά- 
σουσ᾽. ΡῚ. 862. ὡς οὐδὲν ἀτεχνῶς ὑγιές ἐστιν οὐδενός. 800. ΤῊ. 086. 
οὐδὲν ὑγιὲς γὰρ λέγει. 1]. ΄. ὅ34, μὖϑος ... ὑγιής. Τὰ 1Κ ΤἸηδπηθ 76 
Βηᾶ γνήσια φρονεῖν (Ἐπι’. ΗΐρρΡ. 309.), ἄδικα (1014, 980.), πλάγια (Τριι. Α. 
582.), γενναῖα (Ὀ1α. 1494}, ὀρϑὰ (Μοᾶ. 1129,), ἑλικτὰ (Απᾶν. 400.), περισσὰ 
αν ἘΦ 156! 81.) οὐδὲν δίκαιον (1χ. ΕῪ. 2.). 

1007. οἷα μ᾽ Α, ργ. Β. Κ᾿ Τ,. Ηδι]. ϑυϊά. ν, ὑγιές. Βν, οἷός μ᾽ Ὑ΄ Τύχη, 
Βι. οἵως μ᾽ Α. ΒΌΡΥΓ. Ῥουβ. Υπηα. Ηδυι. Τ)1η4. τη δηπού, (ΟἿ, Α1. 928. ὦ δύσο- 
μορ᾽ Αἴας, οἷος ὧν οἵως ἔχεις). οἷ᾽ αὖ Ηδτπι, Πἰπᾶ. ϑομη. Βουρῆς, Νϑποῖς,᾿ 
Θαγῇ, (πὸ γοίου αὖ ἴο ἃ ἔοσυιποι δοῖ οὗ ἔγθα ΒΟΥ, γἱΖ. ὕπΠ6 θχροβϑιχα οὗ ΡῬἢὶ- 
Ἰοοϊθίθθ οὐ ὕπθ ἀθβουῦ 1516 ὈῪ {Π|γ58565)}. οἵοις μ᾽ ΕΥτζϑοι, δὰ Αὐἱϑί. ἤδη. 
909. οἵοις τε [οἵως τε ΤοὈ1.] τοὺς ϑεατὰς ! ἐξηπάτα. 1 ποι] ῥυθίδου 

οἵως μ᾽ (Α)]. 928.), οὐ ταῦμου οἷόν μ᾽ (ΤῪ. 821.). 
ὑπῆλϑες} “Παρί ἀεοοϊυοα", 1ἰδ, μαβὲ οοηθ (οΥ ρο ) ἀπᾶθυ. Α ἰθυπὶ ΡοΥ- 

τονγϑα ἔγοπι ὑπ6 ρα]εοβίσχα. ΟἿ. (ἃ. ΕΗ. 8806. λάϑρα μ᾽ ὑπελϑὼν ἐκβαλεῖν 
ἱμείρεται. ΑΥἱϑί, Ἐφ. 209. εἶδες οἵ᾽ ὑπέρχεται ... ἡμᾶς; 4589- ὡς εὖ τὸν 
ἄνδρα ποικίλως 8᾽ ὑπῆλϑες ἐν λόγοισιν. Ἐπὰν. Αμαν. 48δ. οἴμοι" δόλῳ 
μ᾽ ὑπῆλϑες, ἠπατήμεϑα. ϑαρρ!. 108, Φοίβου μ᾽ ὑπῆλϑε δυστόπαστ᾽ 
αἰνίγματα. ΙΡΗ. Α. 66. εὖ δέ πως γέρων | ὑπῆλϑεν αὐτοὺς Τυνδάρεως 
πυκνῇ φρενὶ. 444. Οτ. 670. κοὐχ ὑποτρέχων σὲ τοῦτο ϑωπείᾳ λέγω. Δη- 
ἀοοϊᾷ. ΟΥ. ΤΥ. 21. εἰκότως δέ μοι δοκοῦσιν οἵ κριταὶ ὑπέρχεσϑαι. ̓ 4λκι- 

βιάδην. Ἑρίογταίοβ Μείη. ΠΙ. 8369. τέλος δ᾽ ὑπῆλϑέ μ᾽ ἡ κατάρατος 
μάστροπος. Οαἰη11]. ΠΥ. ὅ. 56. “ αϊοημε μάᾶθα οἰ υατῖϊδ αγχφιι5 ομϑοιηάιδ᾽. 

ὥς μ᾽ ναϊρ. Ηογα. ὅπη. Βογρῖς, Νοῖς. ὅς μ᾽ ὕγακ. γί. Τιμπά. Ἠδνι. ΟἿ, οη 
1043. Τῇ ὅς μ᾽ ἐϑηράσω "ὲ {π6 ἔτι γϑϑάϊηρ', ὑχϑμβὶαῖθ: “τοῖο λαδί οαμρ]ι 
Πι6, 09 μαυδ οσαμρὴξ πιο", δα θα ἴπ ἐχρ᾽δηδίῖοη οἵ ς ΡῬΥΘΟΘαΙπρ' οαιιθθ. Α5 
μ᾽ μιὰ 8 ΔΙΤΘΘαΥ 7051 βοη6 Ῥοίογθ, ρϑύμαρβ ὅς γ᾽ ... οι] Ρ6 ρυϑίουα]6, 

φα. ὃς γ᾽ ἐϑηράσω μ᾽, ἔχων ... 

1008. πρόβλημα σαυτοῦ) “45 ὦ οουετίπρ (ογ' οἱοαΐ!) ἰο ἐλῳεει". Α]. 1076, 
μηδὲν φόβου πρόβλημα μηδ᾽ αἰδοῦς ἔχων. Ηριοά. 1. 98. ὃ “ηϊόκης ἦν 
πολλὸς ὑπὸ παντὸς ἀνδρὸς καὶ προβαλλόμενος καὶ αἰνεύμενος, 
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-" , Α » Υ, ᾽ 3 - 

ἄναξιον μὲν σοῦ, καταξιον δ΄ ἐμοῦ. 
τι ΕΝ » ᾿ Ἃ ᾿ -» 

ὃς ουδὲν ῃδει πλὴν τὸ προσταχϑὲν ποιεῖν. 1010 
» »ν 3 » 

δῆλος δὲ καὶ νῦν ἐστιν ἀλγεινῶς φέρων 

οἷς τ᾽ αὐτὸς ἐξήμαρτεν οἷς τ᾽ ἐγὼ ᾽παϑον. 
ἀλλ᾽ ἡ κακὴ σὴ διὰ μυχῶν βλέπουσ᾽ ἀεὶ 

Ἷ 3 »Ὕ 3 ΝΑ 3 ’ ϑ."- Νῇ 

ψυχὴ νιν ἀφυᾶ τ΄ ὄντα κου ϑελονϑ' ομῶὼς 

1009. ἀνάξιον μὲν σοῦ ...] ΟΥ, 9172. Οα. σοῦ μέν γ᾽ ἀνάξιον .. 
δ ικϑῆθ]α οοιηρατοβ Του. ῬΒοστη. 11. ὃ. 29. “αὐδορίϊ {{ὺῚὶ 1 6 ἱπαϊΐγπαδ δθῴιθ 
αἴφπας οοπέμηνοίϊας 1 πμπφμαηι οοϑϑαυΐέ αἴοονο᾽ῦ. ΕὙοΙη ᾧΠ6 ἰϑιίηθηθϑβ οὐ {15 
γΟΥ56 Βαυρο5. ὑπ|η 5. 105 ΘΌΒΘΠΟΘ σγοῦ]α ὍΘ. ἃ πιϑηϊθδί Ππηργονθιηθηῦ, Βα 
οἵ. 508. ΕἸ. 1086. ἀτιμίας μὲν οὐ, προμηϑίας δὲ σοῦ. Α]. 1129. ῬΙ. 1049, 

κατάξιον δ᾽ ἐμοῦ! Κατάξιος ἰδ οὗ γᾶγβ ΘΘοΙΎΘη66. Εατ, ΕἸ, 40. αἰσχύ- 
γομαν ... ὑβρίξειν, οὐ κατάξιος (αι. οὐκ ἐπάξιος, οὐ οὐδὲν ἄξιος) γεγώς. 
Φα. μαλ᾽ ἄξιον ... ΟΥ {ππ5: ἀνάξιον μὲν σοῦ γ᾽, ἐπάξιον δ᾽ ἐμοῦ. 

ἑμοῦ (γρ. ἐμοὶ) ἘΣ 
1010. οὐδὲν ἤδει πλὴν ... ποιεῖν) Ατἱβὲ. ἂν. 19. τὼ δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἤστην 

οὐδὲν ἄλλο πλὴν δάκνειν. ἤδη. 740. ὅστις γὲ πίνειν οἶδε καὶ βινεῖν μό- 
νον. Αταρῃῖ5 Πίορ. Τ.. ΠΙ. 36, ὦ Πλάτων, | ὡς οὐδὲν οἶσϑα πλὴν σκυ. 

ϑοωπάξειν μόνον. Οοπηθροῦ οὗ οοιγ88 τὸ προσταχϑέν. ΟἿ, 1143. 
ΟΕ 5 ἘΠΕΚΤΟῪ, ΗΔΙΙ ΑἸα Ταστι. ΒοΓΡῚς. Νοῖ.. ἤδη Βι. Ηδγπ. Πἰηα, 

γΥυμπά. ὅομη. Ηδυ. ϑδγῇ. Δ ΤΟΠΡῚΣ, ἴῃ ΤΥ ΟΡἰπΐομ, 1 ἄο ποῦ 866 πον ἤδεε 
ὁδπ Ὀ6 οοπίτδοίοα ἰηΐο ἤδη, ΠΟΙ ὁδἢ ΟἿΪΥ Ὀ6 [Ὁ ἤδεα (ἤδειν). γα 
Βμᾶ ἤδεις ἴῃ {πΠ6 νϑΙῪ ϑηοϊδηῦ τη5. οὗἩ Ηγρονάθ ο. 85. ΟἿ, οι (Ε. Ε. 1528. 
Τι. 87. Αηΐ. 18. 447. ἥδειν οοουγβ Απῇ. 18. 448. (ΕΠ. Ο. 944. (Π 4. ΠΕ. 488. 
Ε]. 1018. ἤδεις Απὶ. 447. 

ποεῖν 1,. 
1011. δῆλος ... φέρων] (4. ΚΒ. 998. εἶ... δῆλος ... εἰδώς. 
ἐστιν] ἐστὶν Τ,. 

. αλγεινῶς φέρων οἷς ...1 1. ᾳ. δυσφορῶν (δυσχεραίνων, ἀγανακτῶν) 
οἷς ... ΟΥ, Χοπ. ΑΠΔΡ. 1. 8. 8. μὴ ϑαυμάξετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς πα- 
ροῦσι πράγμασιν. ἨΣΞ]]. 1Π. 4. 9. βαρέως φέρω τῇ ἀτιμίᾳ. 6558]. δ 
Τοῦ. τὸς 11]. 9. ᾿ 

1012. οἷς τ᾽ αὐτός] οἷς αὐτὸς Ἐ΄. Οι. ὅσα τ᾽ αὐτὸς ἐξήμαρτεν, ὅσα 
τ᾽... ΟΚἱ 1994, λύσων ὅσ᾽ ἐξήμαρτον εἴα. ἀπᾶ ου ΤῊ. 1135. 

παϑον) πάϑον ΔΑ. Β. Κ. Τ'΄. ΑἸά. Ταχῃ, 
1018. διὰ μυχῶν βλέπουσ᾽] “Τοοβίηρ ἑλνονσὴ ἡϊάϊηρ ρίαρος, ἤροηι ἰἰ5 Ἰαῖν". 

Τὸ ἃ 114 Ῥοαϑὺ ὑπ΄ ννϑίομθβ πῃ ΘΙΏΡ 5}. ἴοΥ 105 ΡΥΘΥ. Ομ Π614: “έν 
ἰαιοῦνγαβ ργοβρίοϊοπς". ΟἿ, Αηὐ, 1298, ὁρᾶν πάρεστιν: οὐ γὰρ ἐν μυχοῖς 
ἔτι. Οοιαρϑιθ 180 {πθ ΘΡ᾿Ποὺβ μυχότροπος (Ατἰδῦ. ΤΉ ΘΒπι, 392. τὰς μυχο- 
τροπουςῚ, μυχόνους, μυχορήμων ΓΒ ΠΟΙ" ΤΟΣ. ΡῚ 214, 18:): Μαβρτδνθ ΘοΙη- 
Ρᾶτο5 ῬΏΠΟ Τὶ, 11. Ρ. 18. τὸν ἀεὶ βλέποντα καὶ τὰ ἐν μυχοῖς τῆς διανοίας. 
ΡΙαίο ρ. 695 Β. {Π|γ5565 15. β᾽ π ΠΥ] ΒΡΟΚΘη οἵ ἰπ ΑἹ. 879. ἐὼ πάνϑ'᾽ ὁρῶν 

. τέχνον Λαρτίου. 
1014. ἀφυῆ] “δ παίωγο ἱπαϊβροβο". ὅθ]: ἄκακον ἀπὸ φύσεως. 

βου ον οχρὶαΐηβ. “παίμγα' ποπ αὐ ἰὰ [αοίιωη, ἐπὶ τὸ σοφὸν εἶναι ἐν κακοῖς". 
Οἵ, 79 Εἰ 88 ἢ, ὅπου] ν ποῦ τϑίμον γα ἀφυᾶ ΟΥ̓ οἡ Τι. 1095. Ῥίουβ. 
«ἃ Μααν. Ρ. 851. Ὀιπάονῖ, 1 ἢπᾶ, τοϑαβ 8580 πονν. 

κοὐ ϑέλονθ᾽] κοὐ ϑέλων ὃ᾽ Τ.. κοὐκ ἐϑέλονϑ᾽ Β. 
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εὖ προὐδίδαξεν ἐν κακοῖς εἶναι σοφόν. παν ΤΟΙ 
καὶ νῦν ἔμ᾽. ὦ δύστηνε, συνδήσας νοεῖς 
Ω ἌΣ ΤῈ ΤΟΣ - - 3 ᾿ Ἐς 5524 ἢ 
ἄγειν ἀπ᾿ ἀκτῆς τησδ΄. ἕν ἢ μὲ προυβαάλου 

ἕξ » ἃ δ 
ἄφιλον, ἔρημον, ἀπολιν, ἐν ζῶσιν νεκρόν. 
φεῦ. 

ὅλοιο᾽ καί σοι 45. ἐρτμάρτι τόδ᾽ ηὐξάμην. 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ οὐδὲν ϑεοὶ νέμουσιν ἡδύ μοι, 1020 

σὺ μὲν γέγηϑας ζῶν, ἐγὼ δ᾽ ἀλγύνομαι 

1018. προὐδέδαξεν) ΟΥ, ὅ88, οπ ΑἹ]. 168, 
ἐν καχοῖς ... σοφόν] “Οἰδυον" ἴνι ἀοΐηρ τὐγοηᾳ. 

1016. ἐμ᾽ δ αν ἨΑΥ͂Ϊ. ΑἸα ον ΒΡ ΕΣ ΤΆ η. 
ὦ Ὑλλυτδι Τλοι, τυγοίομ". ΑἹ. 1290. 8ὅ0 δύσμορος Δ]. 1208. ΟἿ οῃ 

σα ΠΟ 177: 
1017. προὐβάλου) προύὔβαλον Ἐς. ὅ6Π01: ἔρρειψας. φιι. προὔβαλες. 
1018, ἔρημον, ἄπολιν] Ἐπ᾿. Ηδθο. 808. ἄπολις, ἔρημος. Μαᾶ. 527. ἐγὼ 

δ᾽ ἔρημος ἄπολις οὖσα. Ττο. 612. ΜακΚοῆθια δου: ἔρημον, ἄπορον. 
Βιγροβ: ἄπουν (οΥ ἄπορον), ἔρημον, ἄφιλον ... 

ἀἄπολιν] “Αι οαϊϊο6, ιοἱἐμοιά ἃ ποηιε". Τιαῦ. “οαίον "θην. ΟἹ, (Ε4. ΕΟ. 1887. 
κάϑηκας ἄπολιν. Λεΐ, 810. Ζβοι. Αρ. 1401. ἀπόδικος ἀπόϑεμίς τ΄ ἀπό- 
πολίς τ᾽ ἔσει (5 οογγθοίθα "γ ρυν. Δηδ]. Τυαρ. Ρ. 202). Τῃ Ἡοιηον ἀφρή- 
τωρ ἀϑέμιστος ἀνέστιος οἷο, 

ἐν ξῶσιν νεχρῦν] ΟἿ, 1080. ΔΑπί. 1161, οὐ τίϑημ᾽ ἐγὼ 1 ξῆν τοῦτον, 
ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρόν. ὃ. Ῥαὰ] 1. Ἐρ. Τίμι. Υ. 6. ἡ δὲ σπαταλῶσα 
ξῶσα τέϑνηχε. Οεο 15 (αρ. 6611. Ν. ΑΔ, Π. 38.) τλϑῖκθθ θ οἱ] τηϑῃ 580: 
“φοηιθέ υἷἵυο ΠΟΥ ἐμι5 ἵπί6᾽ υἵυοδ᾽. 

1019. καί σοι {π6 τη55. να]ο. καί τοι Ἄγ. Εν, νυνί. (ὟΝ αἷκ : “ γ δα! 
αἰφιὶ φϊὰ ορι5 ο5ὲ ἢοο ἡἄϊοονο παᾶπὶ ἰδὲ διρρίμδ οἱηυϊ ον" ἔγριργ 6 Οαΐτι5 διμηι).) 
ΘΙ: γρ. ὅλοιο, καὶ σοὶ. Τγδηβαίθ: “αν ψοῖς ρονῖδ]" πὰ οὔίοηι ἤαυο 1 ἴμι- 
ργεραξοα ἐμ προ ψοῖι, θιιξ ἐο πὸ Ῥιώ"ρ056, ῶυ 1ὴ6 φοίδ φγραημέ ηι6 ποίμίηῃ ἐλμαί 

ἴς τοοϊοοηιο". Ἐν {π6 ἀδέϊνα αἴνον εὔχομαι οἵ. οὐ (Βᾶ. ΝΕ. 1512. Πα ᾶοι- 
1οῖη (Μίη, ὅορῃ. Ρ. 11.) ὙΥΓΟΙΡῚΥ οοπηθοῖβ καὶ πολλάκις. Οτ. ὄλοιο᾽ πολ- 
λάκις δέ σοι... Οὐ ὀλοιο' ναὶ, σοὶ πολλάκις ονν (οἷν, οἡ Α7. 497:.587; 
ἘΠ. 1446.). Οὐ Αὐἱδῦ, 7, 249. παῖε, ρί τὸν πανοῦργον καὶ πανοῦργον" 
πολλάκις γὰρ αὔτ᾽ ἐρῶ] καὶ γὰρ οὗτος ἣν πανοῦργος πολλάκις τῆς ἡμέ- 
ρας. Ἐπ. Απαᾶν, 944. ἀλλ᾽ οὔποτ᾽ οὔποτ᾽, οὐ γὰρ εἰσάπαξ ἐρῶ, ΠΙρΡΡ. 
064. ὄλοισϑε. μισῶν δ᾽ οὔποτ᾽ ᾿ ἐμπλησϑήσομαι | γυναῖκας, οὐδ᾽ εἰ φησί 
τις μ᾽ ἀεὶ λέγειν. [ ἀεὶ γὰρ οὖν πῶς εἰσὶ κἀκεῖναι κακαί. 

εὐξάμην Α. Β. Κὶ. Τ' ΑΙ4. Ταχη, Ὀϊπᾶ, 11. οἰό, ηὐξάμην (5ιιργ, εὖ ἂν τη, 
ρυ.) 1.. Πιηᾶ, ΠΙ. Νδθοῖ. 

1020. οὐ οἴη. 811, ΔΑὐ {π6 οπᾶ οἵ {π15 Πἴπὸ ἃ {1]] βίορ 15. τηϑυκοα ἰπ 
ΑΙ. Ταγη. θυ. Ηδνῦ,; θαν ἴῃ Ετῆ, φη τποϑὺ ᾿ποᾶθυη ΘΙ] ΟΠ 5. ΟἾΪΥ ἃ ΟΟΙΙΏϑ. 
ΕΙΡΉΕγ, ΟἿ, 81. 

1021. γέγηϑας ζῶν} “41 δη͵ογίηφ [{6᾿. 1. 4ᾳ. γεγηθὼς ζῇς. ΤΠ. 
ῬΥΠΉΘΥΥ πούϊοη, 5. οοῃύα! π6 6 ἴῃ Ππ6 Ραγῦοῖρ]6 ζῶν, “ψοιι ἰἴυο «πα αὐ ἡαρρῳ. 
ΓΤέγηϑα, 11 ἄνωγα ΘΠ] βοῖηθ Οὔπου ρϑυίθοίβ, 15 ϑένναυ 5 τι566 5. ἃ ΡΥ ΒΘηΐ; 
ΕΟ ΘΟὨΒΘΑΌΘΗΙΥ ἐγεγήϑειν ἃ 5. δ) Προ θοῦ, 

ΠΌΡΟΝ τοῦτ᾽] ὅο Ἐπ:. ΕὟ, Β6]116ν. ΧΧ, ἕν δ᾽ αλγύνεται. ΑΥἱϑί. 
Ἀομ, 23, ἃ δ᾽ ὠδυνήϑην. ΜΙ, 8. 414, 

ἐμέ ἃ. τὰ ΩΣ ἀκι  ὐ ἿἾἿἾΣ 
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τοῦτ᾽ αὖϑ'. ὅτι ζῶ σὺν κακοῖς πολλοῖς τάλας. 

γελώμενος πρὸς σοῦ τὸ καὶ τῶν ᾿άΑτρέως 

διπλὼν στρατηγῶν, οἷς σὺ ταῦϑ'᾽ ὑπηρετεῖς. 
, Α - 3 4 

καίτοι σὺ μὲν κλοπῇ τε κανάγκῃ ξυγεὶς 102 
“᾿ Ω’᾽ -: 3 αὖ 91.}.ἃ Ἁ ᾿ ΄ 

ἔπλεις ἀμ αὐτοῖς. ἐμὲ δὲ τὸν παναϑλιον 

ἑκόντα πλεύσανϑ' ἑπτὰ ναυσὶ ναυβάτην 

1022. τοῦτ᾽ αὐϑ᾽) “1}ἷ5 υϑγῳ ἐπΐηφ, ὁπ ἐπὶδ υϑγν ἀσοομηί". ΤῊ6 τηθ8ῃ - 
ἴῃ οὗἨ ΠΟΙ 15. ποῦ ὙΘΙῪ ἀρρδᾶύθαῦ. Οα. τοὔμπαλιν. 

ζῶ σὺν κακοῖς} ΟΥ̓, οη 268. 1168. ΕἸ. 600. κακοῖς πολλοὶς ἀεὶ ξυνοῦσα. 
1028. γελώμενος ... ΟἿ 281 [1 
τὲ Α, Β. Κ᾿ ἢ. Ηδϑυ]. Α1α. νυ]ρ. γὲ ΕΒ, ΤΟΝ. Ταχῃ. Νϑυοῖ, ῬουῆδΡΒ5 

ΥΙΡΒΗΙΥ. 

τῶν ᾿“τρέως διπλῶν στρατηγῶν] “716 ἔσο ὁοηιηιαη ἴον 5 80η8 ΟΓ Αἰνοιι8᾽. 
ΟΥ, 489. Α]. 450. ἡ Διὸς γοργῶπις ἀδάματος ϑεά. 401. 952. 

1024. διπλῶν Β Ἐ. Κ᾿ Τῷ Ῥ. ΤΟΝ, Ῥαγα, Ηθτμι. οἷο. δισσῶν Α. (Ὁ) ΑἸά. 
Βυ. Οἵ, 193. ὦ διπλοῖ στρατηλάται, [ “γάμεμνον, ὦ Μενέλαε. Α]. 960. 
ξύν τε διπλοῖ βασιλῆς κλύοντες ᾿ἡτρεῖδαι. Βα: 264. οὗ  δισσοὶ στρατηγοί. 
ΑἹ. 57. δισσοὺς ᾿ἀτρείδας. 947. 49. ϑορ!ν. Δρρθδὺβ ἴο ιι86 δισσοὶ Θχοθρί 
ὙνΠΘΥ6 {Ππ6 τηθίγ8 ΤΘ]ΌΙΓΘΒ5 διπλοῖ. 

ταῦϑ'᾽] πάνϑ'᾽ ΒαγΡ65, 8.5. ούίθι 5μθυν]ηρ' [Π6 ΒΕ ΡΒΘΥΨΊΘΠΟΥ οἵ {Π|γ5865. 
1026, κλοπῇ τε κανάγκῃ ξυγείς)] “Βοιπα ὃν (δβμἤ)εοέ ἰο, Ιἷϊ. γοκοά ἐο) 

ἐγοαολον πα δοπιριϊδίοπ᾽. [πὸ ΔΙΠπιδῖο. ἴο {Π6 5ύγαίαρθηι οὗ Ῥα]διιθᾶθβ, ὈῪ 
Ὑγ 10 ὑπ6 ργθίθπαθα ᾿ηϑϑηῖϊν οὐ {Πγ58865 νγἃϑ αΙἸβοονουθα, 8η6 6 νγἂβ ΘΟ πι- 
ΡΘ]164 ὅο 7οΐῃ {π8 δχρϑάϊῥίοη (οἵ, 73.). 6101: προσποιούμενον γὰρ αὐτὸν 
μαΐίνεσϑαι Παλαμήδης ἐξήλεγξεν. Μ΄. Ἡγρίη. ΕὰΡ. 956. Ονἱά. Μεί. ΧΠΙ. 
84 {, Οἵο: 46 ΟΥ̓, ΠΙ. 26. 97. ΤῊϊ5 15 ὁ ἔϑνουγιθ ρῆγδβθ νυ ΟὙὝΘοΙς ὙΥΥ] ΘΓ 5. 
ΟΥ (Ε4. . 826. γάμοις ... μητρὸς ξυγῆναι. ΔΑ]. 24. τῷδ᾽ ὑπεξύγην πόνῳ. 

128. ἄτῃ συγκατέξευκται κακῇ. Δηίΐ. 946. πρυπτομένα. δ᾽ ἐν τυμβήρει 
ϑαλάμῳ κατεξευχϑη. ΖΕ 56}. Δρ. 1040. τὸν δὲ μὴ πειϑάνορα | ξεύξω βα- 
θείαις οἷο, 841. μόνος δ᾽ Ὀδυσσεὺς, ὅσπερ οὐχ ἑκὼν ἔπλει, Ι ξευχϑ'εὶς ἕτοι- 

μος ἦν ἐμοὶ σειραφύρος. Ῥγοπι. 108. ἀνάγκαις ταῖσδ᾽ ἐνέξευγμαι τάλας. 
ὅ97. τί ποτέ μ᾽ ... ταῖσδ᾽ ἐνέξευξας ... ἔν πημοναῖς; ΟἾο. 1081. μήτ᾽ 
ἐπιξευχϑῆς στόμα | φήμαις πονηραῖς. ἔπιν. ΑΙο. 486. τῷ συνέξευ- 
ξαι πλάνῳ; Μαά. 180. ὁρκίοισι ξυγείς. ΘΌΡΡΙ. 220. θεσφάτοις Φοίβου 
ζυγείς. Απᾶν. 98. στερρύν τὲ τὸν ἐμὸν δαίμον᾽, ΟΣ ξυνεξύγην. Ριμῃμά. Ν. 

ΥΙΙ. 6. πότμῳ ζυγέντα. Ηθοτοά. 1. 11. ἱκέτευε μή μιν ἀναγκαίῃ ἐνδεῖν 
διακρῖναι εἴο. ΙΧ. 18, εἰ δὲ ὑπ᾽ ἀναγκαίης μέξονος κατεζεύχϑης. ΑἸ50 
(4. Ο. 1178. καὶ μή μ᾽ ἀνάγκῃ προσβάλῃς τάδ᾽ εἰκαϑεῖν. ΕἸ, 1198. 
τίς γάρ σ᾽ ἀνάγκῃ τῇδε προτρέπει (προσβαλλειὴ) βροτῶν; ΜΙ]έοη ϑδιη. 
Αρ, 1666. «“ΜΔΜοξ ευἱιἰγίη, μὲ ἐαπρί ἴηι μὲ ῥοιὰ | ΟΡ. αἴν6 πϑοεϑ5ϊέν. Νδιοκ 
ΦΡΌΥ ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ ΖΈΒοῃ. ρ΄. 842. μονὸς δ᾽ Ὀδυσσεὺς, ὅσπερ οὐχ ἑκὼν ἔπλει, 
ξευχϑεὶς ἕτοιμος ἦν ἐμοὶ σειραφόρος. 

κλοπῇ] “Τγδϑαολονν". 9.6801: ἀπάτῃ. οπι, 1], α΄, 182. κλέπτε νόῳ. 
σῇ, οπ 58. 

κἀναάγκῃ) κ᾽ ἀπάτῃ Τ᾿. 
ξυγείς] “ϑιεδ)οοί ἐο᾽. ὅ6801: ὑποταγείς. ᾿άνάγκῃ ξυγεὶς 5. οατίναϊοπί 

ἴο ἀναγκασϑεὶς, οὐ ἐξ ἀνάγκης (18). 
1027. ἑπτὰ ναυσί] “Π ἰιὰλ δουθη εἠϊρε". Ἠομπι. 1, β΄. 718, τῶν δὲ Φι- 
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» ΩΣ ς Χ εἾ - Ἁ ’ 

ἄτιμον ἔβαλον. ὡς συ φῇς. κεῖνοι δὲ 6ξ. 
καὶ νῦν τί μ᾽ ἄγετε; τί μ᾽ ἀπάγεσϑε; τοῦ χάριν; 
τι δε͵ὔ, ᾽ ᾿ ’ ἈΠ Ἔπτιω ον ΄ 
ος οὐδὲν εἰμι καὶ τεϑνηχ υμῖν πάλαι. 1080 

πῶς. ὦ ϑεοῖς ἔχϑιστε, νῦν οὐκ εἰμί σοι 

χωλὸς. δυσώδης; πῶς ἐμοὺ ᾿ξέσται ϑεοῖς 

λοχτήτης ἦρχεν, τόξων εὖ εἰδὼς, ἑπτὰ νεῶν. Εδν {π6 ἀδίῖνο 566 Μδί. 
8. 408, 9. 

1028. ἄτιμον ἔβαλον] λον δαδέ αἰσαμ αἰἱδλοποιι 64’. ὅο (Βᾶ, ΒΕ. θὅ7. 
τὸν ἐναγῆ φίλων μήποτ᾽ εὐν ἄτιμον βαλεῖν. ΑἹ. 1388. τόνδὲ μὴ τλῆς 
ἄϑαπτον ὧδ᾽ ἀναλγήτως βαλεῖν. 
ΣῊΝ Α. Β. ΑΙ4ά. ἔλαβον Κα. ἔκβαλον 1,. Ν. Τ. Τάχα, ἐξέβαλον Ἐ᾿ 

ΟἹ. Τ: ἐξέβαλον. ΤῈ 5ἴπρθ νϑὰρ ἱπϑίθα οὐ {π6ὸ0 οοιηροιμαᾶ ἐξέβαλον 
πεὰ Οὐ, οὐ (μα. Ἐ. 656. 

ὡς] οὺς Ηειύ. 
κεῖνον δὲ σέ] ὅ.0. φασὶ τοῦτο δρᾶσαι. “ποιὰ λον δαμ ψοῖ αἰὰ ἰ{. 

β01Π01: ὡς σὺ φὴς, οἵ 4τρεῖδαί με ἐξέβαλον, ὡς δέ φασιν ἐκεῖνοι, σύ. 
σὺ μὲν, φησὶν, ἐκείνους αἰτίᾳ, ἐκεῖνοι δὲ σέ. ΟΥ, 6. Ζδοι. Ἐππιη. 140. 
ἔγειρ᾽ » ἔγειρε καὶ σὺ τήνδ᾽ ̓ ἐγὼ δὲ σέ. Ἐπ:. Α1ο. 690. μὴ ϑνῆσχ᾽ ὑπὲρ 
τοῦδ᾽ ἀνδρὸς, οὐδ᾽ ἐγὼ πρὸ σοῦ. Αὐἱδῖ. ΤῊ. 801. ἡμεῖς μὲν γάρ φαμὲν 
ὑμᾶς, 1 ὑμεῖς δ᾽ ἡμᾶς. ΆΘποΘΟ. οοὐ]Ἱᾶ Ῥμ]οοίοίοβ παν Ἰθασπὶ πῶ {πὸ 
Λοϊᾶθ πᾶ δπάθανοιγθα ἰο ἴαϑύθη προ {Π᾿γ5565. ὕΠ6 ὈΙδιηθ οὐ πανίηρ οδδὺ 
μἷτη ὩΘμοΥοῦ ΒΌΙΡΟΒ γοϑᾶβ: κεῖνοι δὲ, σύ. 

δὲ σέ] δέ σε 1. "ἢ 
1029. τέ μ᾽ ἄγετε!) “γὴψ ἀο γοιι ἰοα( (ἀν α4} πιὸ ἐλπιι5 3) ἘῸΣ Πῖ5 πδηᾶβ 

πα Ῥδθη βοιζρᾶ 1008. 
ἀπάγεσϑε) “ίδη [0 δα θῖθ ΟΠ τοϊίλ γοῖι (ἐο ΤΡου)". ΟἿ, 988. 618. 

(Βα. 6. 1460. 

1080. οὐδέν εἶμι} ΟἿ, Τριι. Α. 9517. νῦν δ᾽ οὐδὲν εἶμι. 
τέϑνηχ᾽ ὑμῖν] “Ἅπι ἀθαά αἱ ψοῖω" Λαπας, ἱμαπβς ἐο ψοιι᾽. Οὐ, ἐλ: οτ0! 

ϑεοῖς τέϑνηχεν οὗτος, οὐ κείνοισιν, οὔ. 1128. ϑεὸς γὰρ ἐχσώξει μνξ, 
τῷδε δ᾽ οἴχομαι. «πα οη (ΒΕ. Ο. 480. Ῥαν. ΑἸο, 660. τέϑνηκα γὰρ δὴ 
τοὐπὶ ο΄. ἴπ ΔΏΟΥΠΟΥ 56η56 Ερ. 6]. 11. 19. νόμῳ ἀπέϑανον. Ερ. Ποιῃ. 
ΨΙ. 10. ἀπέϑανε τῇ ἁμαρτίᾳ. ΧΙΥ͂, 1. οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποϑνήσκει. 8. τῷ 
Κυρίῳ ἀποϑνήσκομεν. 

1081 ἡ, Οὗ 8 ΡιμηΠοοίοίθϑ, ἴπ ΒΘ ηρ' 6Π15 ΠΌΘΒΌΙΟΙ, γϑίδυβ ᾿τΟηἸΟα ΠΥ 
ἰο {π6 ργυθίθμῃαθα ὀϑιῖιθθ οὗ Π15. ΘΧΡΟΒαΥΘ ἡ. {Π6 1514 η6. δόληι. 

1031. σοι} “70 ἐπδ6, ἴῃ ἐμῃ ορϊπϊοη". ΟἿ. Δ]. 1282. ἄρ᾽ ὑμὶν οὗτος 
ταῦτ᾽ ἔδρασεν ἔνδικα; 1868, ἄνδρας μὲν οὖν “Ελλησι πᾶσιν ἐνδίκους. 
(Ε4. ΠΝ. 430. γονεῦσι δ᾽, οἵ σ᾽ ἔφυσαν, ἔμφρονες. οΥ 7.  ΣΥΟΣ 8Π|0: οὐ 
δῆϑ᾽ (καίρια 1ἐγω), ὅτῳ γἕὲ νοῦς ἴσος καὶ σοὶ πάρα. Δπΐ. 904. καέτοι σ᾽ 

ἐγὼ ᾽τίμησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ. 1101, Τθν, ῬΏοπ. 496. Αὐἱϑί. ΝΡ. 688. 
οὐκ ἄρρεν᾽ ὑμῖν ἐστι; Οἷο, 46 Ατηΐο. ὁ. 27. “ΜΠΙΔὶ φμΐάοηι ϑοίρίο, φμαηφιαρι 
δεί διεδῖίο ογορέμδ, υἱυΐέ ἑαηιθη δίς." 

1082. χωλός] Ληᾶ {πουοίουθ πι561685 ει. ἃ 501416ν. ΒιΥΡΘΒ ΡΙΌΡΟΒ65 ὄχ- 
λος, 5ἴπηοθ 16 ννῶβ ποῦ {Π6 δ θηθ55,) θα Π6 ππόγϑηοθ οἵ Ρ]ἱ]οοίοίθα ὑπ] 
{ῃ6 αὙτθοῖτβ σοι] ποα οὐ (10). 

δυσώδης  ῬοΥπαρ5 νοσώδης. Βιιΐ οἵ, 8710. βοῆς τε καὶ δυσοσμίας 
γέμων. 

πῶς ϑεοὶς εὔξεσϑ᾽ ἐμοῦ (ὁμοῦ ν. ]. ἴῃ ΕΝ.) [ πλεύσαντος αἴϑειν ἱερὰ 
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πλεύσαντος αἴϑειν ἱερά. πῶς σπένδειν ἔτι; 

αὕτη γὰρ ἦν σοι πρόφασις ἐκβαλεῖν ἐμέ. 
κακῶς ὄλοισϑ᾽ ὀλεῖσϑε δ᾽ ἠδικηκότες 1035 

{π6 τη55. Α14, Τιιη. Βοῖϑα, ὕααν. ὈΙπμᾶ. ποῖα ϑεοῖς εὔξεσϑ'᾽ ... Ἐν. πῶς 
ϑεοῖς ἄρξεσϑ᾽ ... Οαπί. πῶς ϑεοῖς ἔξεστ᾽ ἐμοῦ | κλαύσαντος ... ῬΊοΥΒΟη 
ψοτῖβ. Ρ. 104. ργο". Μυϑρυ. πῶς ϑεοῖς ἔξεστ᾽ ἐμοὺ  πλεύσαντος ... ΝΥ υπά. 
ϑομη, ΒοΥρκ. πῶς ϑεοῖς ἔξεστ᾽ ἐμοῦ | στένοντος ... Ηατί. πῶς ϑεοῖς 
ἕξεσϑ᾽ (ἢ ... Βνυ. πῶς ϑεοῖς ἕξεις ... ΝΥ ακεῖ. πῶς ϑιεοῖς ἔτ᾽ ἔστ᾽ ... Ἠοτπι. 
πῶς ϑεοῖς εὔξεσϑ'᾽, ὁμοῦ ... ΘοΥμπανᾶ. πῶς ϑεοῖς τλήσεσϑ' οοπ]. Νδποῖ.. 
Ῥίηδοτῇ Ἔχρὶαῖη5 εὐξεσθϑ'᾽ (“51 γϑοίθ ἰοριίαν᾽) “σιογϊαῤίηιϊηϊ". Απα ϑαν. 
ΘΟΙΏΙΡΑΤΘΒ Ἐπ. Ηδγ. 499. ἐν τῷδε κεὐχόμεσϑα, σωϑῆναι λόγῳ. ΞΟΠΟΙ: 
τοῦτο γὰρ προφασισαμένου Ὀδυσσέως ὅτι οὐκ ἔστι ϑῦσαι τούτου ἐπιστε- 
νάξοντος ἐξέϑηκαν αὐτόν. ΟἿ. 8. ὅτ᾽ οὔτε λοιβῆς ἡμὶν οὔτε ϑυμάτων | 
παρὴν ἕκήλοις προσϑιγεῖν, ἀλλ᾽ ἀγρίαις ] κατεῖχ᾽ ἀεὶ πᾶν στρατόπεδον 
δυσφημίαις, 1 βοῶν, στενάζων. 1 ψου]ᾶ ΤΘΔ: πῶς ϑεοῖσιν ἕξετε | στέ- 
γνοντος (οὐ βοῶντος, οἵ κλαίοντος, οὐ συνόντος, οΟΥ παρόντος) ...; ΤΠΘ 
ἀἰσθασ θαπμοΘ. ΡΥ Δ ΌΙΥ ἀγοϑ ἴγοπὶ ἀπ αὐξοιιρύ [0 ἰηβουῦ π6 ριόποι ἐμοῦ, 
ὙΠΟ ΠΟΥΘΥΟΙ οδη Ὀ6 ΘΑΒΙΠΥ τιπδογβίοοα, ΟΥ πῶς ἐμοῦ ᾿ξέσται ϑιεοῖς | 
στένοντος ...; Οἵ πῶς ϑεοῖς ἐμοῦ “ἕξετε (οἴ, 98. μὴ Ἴρπῃς) | στένοντος 
μὰς, Οὐ πῶς ϑεοῖς ἕξεις ἐμοῦ ] στένοντος ...; Οὐ πῶς ἐμοῦ μέϑ᾽ ἕξετε] 
στένοντος ...; ΟΥ πῶς ϑιεοῖς εὔξεσϑ'᾽ ὁμοῦ; | πῶς ἕξετ᾽ αἴϑειν ἱερά; 

1038. πλεύσαντος {Ππ6 π|55. σπ]ρ. χλαύσαντος Ῥίουύβοῃ. πελάσαντος 
(1. 6. ΌΥ ΤΥ ΡΙΘΘ6η06) Βυγρο5. στένοντος Ηδγί, (ἔγοπι 56Π0].), ὙΠΟ 
οογγθούϊοη ἢδα οοοιγγθα 4150 ἴο τηγ861, φεύξοντος Θοη]. Νδιοῖς, (Α ΡΥΟΡΔΡ]6 
οογγθούϊοη, Φεύξειν οσοαγ5 Ζ56ῃ. Αρ. 1808.) ϑογῆενγι δχρδίηβ πλεύσαντος 
ὈΥ ἐὰν πλεύσω “ομηὶ παυὶ ργοζοοίμς ογο᾽. ΤΠ6 Θομηπιοη τοϑαϊηρ 15. πη- 
ἀοιθίθαΙν ὑνυοηρ,, 1 ὑπ6 ἢνϑὺ ρ]δοθ 10 15. ποῦ δὴ δουῖϊδὺ ὑπαῦ 15 γὙϑαπῖτθα 
Πού, Ῥαῦ 5016 ργθϑθηῦ. ΝῸΙ νου] πλέοντος, ΠΟΥ δύθῃ συμπλέοντος, 51- 
ποθ, Τὸ νγὰβ ποὺ ΒΡ {Π6 ρύθϑθηοθ οἵ Ῥμιημοοίοίθθ οὴ θοδγα ὑπῶῦ τνὰ5 1π- 
οοηνθηϊθηῦ ἰο {πΠ6 αγθοῖςβ, θα Π15 τηοϑη 5 Θη6 Ἰαπηθη δύο 5, νυ π1 ἢ τη ον θυ θα 
υγῖ ἢ {Π6ῖν 5ϑουῆοθβ, δ πα 10 ἢ ΔΗ ΟΥαΘα ἃ ργθίθχὺ ὅο {Π|γ5865 ἴο πᾶν Πΐπι 
Ρυῦ Δρῆοσο δὖ Τιθῆημοβ. Οἵ. 8---12. ΤΠΘ ΟὙθο 5 οδΥΘ]]ν δνοϊᾶθα ΔΗΥ 
50. η4 Οὐ ννογα οὗ 11] οἴθθη ἀπυῖηρ {Π6Ὶ} 58 ΟΥἤΟΘΘ5 86] 4150. ἀπιυῖϊηρ 6ΠπΠ6 415- 
Οἰβδίοη οὗ Δὴγ ἱπηρογίδπύ Ὀιι51η655. ΠΘηοΘ {π6 ὀοΙηρ]αῖϊπῦ οὗ πὸ πππβθαβοη- 
ΔὉ16 ᾿δωνιασμὸς (αἰαῖ Ἄδωνιν, οἴ6.) τιδᾶρθ ὈΥΡ π6 Πρόβουλος ἴῃ Αὐἶδί. 
Τ,)γ5. 887 ἢ, 

αἴϑει»ν] ΖἜ56Β. ,“λ6: 1485. ἕως ἂν αἴϑῃ πῦρ ἐφ᾽ ἕστέας ἐμῆς. 
ἱερὰ να]Ρ:. ἱρά θι1πᾶ. 
1084. αὕτη γὰρ ἣν σοι ...1 “ΕῸΥ ἐδιὶς γυὰδ ψοι)" ργδίθηιοθ [ὉΥ ο)θοίζηᾳ πιθ. 

Βιιγρθδ᾽ ΘΟΥ̓ΤΘΟΙΊΟΗ ἐκβαλόνει μ8 5 απ108 τ᾿ ΠΘΟΘσϑαΥΥ. ΥΆΠΑΩΘΥ ΘΟΠΊΡΘΓΘΒ5 
τὸ ϑάρσος εἶχε ... δράσειν τάδε 597. Λα4 Τι. 1288. Αὐἱδί. Αν. 418. ἔρως 

. ξυνοικεῖν τέ σοι οἷο, ὅθ6 Μαίίῃ. 8. 542. πη. ". 
αὕτη] αὐτὴ 1.. 
σον οὐ. Β. 
1058. “αν 26 ΡΥ 15 ἢ μιϊδον αδίῃ, απαὶ ΡΕΥ ἴδ γ6 εογέαϊηϊ τοῦ! ες.) Αὐἱϑδύ. 

ΤῊ, 887. κακῶς ἄρ᾽ ἐξόλοιο, κἀξολεῖ γ᾽ ἔτι (νυ]ρ. γέ τοι), | ὅστις γὲ τολ- 
μᾷς οἴο. ΑΙβΒο ϑορῃ. ΤΥ. 811. ὧν σε ποίνιμος Δέκη τίσαιτ᾽ Ἔρινυς τ᾽, εἰ 
ϑέμις γ᾽, ἐπεύχομαι" [ ϑέμις δ᾽, ἐπεὶ οἷο, ΕἾ, 678. εἴ μοι ϑέμις" ϑέμις 
δὲ τἀληϑὴ λέγειν. 



᾿ ἐν τα τω ὌΝ 

ΣΦ ΌΝ 
-ν- ἐν 

ἘῸΝ 

᾿. χ ἐ Ἄδὸς 

--- 

218 ΣΟΦΟΚΛΜΕΟΥ͂Σ 

τὸν ἄνδρα τόνδε, ϑεοῖσιν εἰ δίκης μέλει. 
" Ψ ’ ὅ᾽ ὩΣ ὅν Ὧν ον 2. ὃν ΄ 
ἔξοιδα ὃ ὡς μέλει γ΄ ἐπεὶ οὐποτ΄ ὧν στόλον 

ἐπλεύσατ᾽ ἂν τόνδ᾽ εἵνεκ᾽ ἀνδρὸς ἀϑλίου. 
΄ ὯΝ 3. 4 - - 

εἶ μή τι κέντρον ϑεῖον ἡγ᾽ ὑμᾶς ἐμοῦ. 
9 5 ὅν ὕ 

ἀλλ᾽, ὦ πατρῷα γὴ ϑεοί τ᾽ ἐπόψιοι,. 1010 
’ ’ 9 -»"Σ΄’ 

τίσασϑε τίσασϑ᾽ ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτὲ 
ξύμπαντας αὐτοὺς. εἴ τι κἄμ᾽ οἰκτείρετε" 

ς “- , ᾿ » 3 5.» 9 0 , ὡς ζῶ μὲν οἰκτρῶς. εἰ δ᾽ ἴδοιμι ὁλωλοτας 

ὄλοισϑε δ᾽ (ὅλοισϑ'᾽ Ἐπ) {π6 τι85. Δ14. Ταση. ὀλεῖσϑε Βυ, ΝΥ αἰκϑῖ, οἷο, 
1086. τὸν ἄνδρα τόνδε] 1. 6. τπ6. ΑἹ]. 78. 
ϑεοῖσιν Α. ΚΑ. 1.. Τ. θεοῖς Β. 
ϑεοῖσιν εἰ δίκης μέλει Διί, 138. μέλει γὰρ τῶνδ᾽, ὅτοισι χρὴ μέ- 

λειν. Χρϑη. Ογυ. 1. 0. 16. τούτου σοι δεῖ μέλειν. ὅὃ0. Α͵αχ ἴπ Ον!ά. Μοί. 
ΧΙ. 49. “Ῥμω», δὲ αἷϊ διιί, πο υαπὰ ργδοανῖδ". 

1087. ἔξοιδα δ᾽ ὡς μέλει γ᾽] “Απα 1 Κποῖὺ τυοί! ἐμαὶ ἐμο ἤαυθ α ἐαρε᾽. 
Ετῇ. τοδᾶβ: ἔξοιδα δ᾽ ὡς μέλειν. Οι. ἔξοιδα δ᾽ εὖ μέλειν. 

δ᾽ ὉΠ οἷς, Γ, ΤῊ ΠΣ τον ἀν τ᾿ ΑΔ; ΠΤ ατην. ὁ ΔΗ ΒΟ. 
γ᾽ ἐπεὶ οὕποτ᾽ Α. γ᾽" ἐπ᾽ οὐποτ᾽ 1,.. γ᾽ ἐπεὶ οὔ τ᾿ Τ΄ Ταγτη. γε 

κούποτ᾽ Κ. γε εἶτ᾽ οὔποτ᾽ Β. ΤΠ βϑιὴηθ οὔδβὶβ θοῦ 440. 948. ΑΙ 58]- 
γα ]αν ὁπ6 ἢ οἰχόμεσϑα ΤΥ, 88. 

στόλον] “οινηθῃ, υογαφο". ΟΥ, 490. ι 
στόλον ἐπλεύσατ᾽] ὅὃο πλοῦν στέλλειν. ΟἿ, 911. Α]. 1046. Μενέλαος, ᾧ 

δὴ τόνδὲ πλοῦν ἐστείλαμεν. 
1038. οὔνεκ᾽ νυ], Ποδά εἴνεκ᾽. Απᾶ 80 Νϑποῖς. 
1089. κέντρον θεῖον ... ἐμοῦ] “44 ἀοεῖνο [Ὁ πιὸ ἵπδρίγοα ὃμ {δε φοίϑ᾽. 

Οὗ οἡ 192. Ηρϑυύτη: “ΜΠ ίυϊζοϊέι5 ἱηυγηυϊδδιθγ ποῖ αοοϊοΥϊηι". Οἱ, Ἐπιν. Ηϑγο. 20, 
Ἥρας ὑπὸ κέντροις δαμασϑ'είς:. Βυιποῖς υνῖπ Π00Π16 ΡΥ θὈΙ ΠΥ οοππθοίβ 
ἐμοῦ νι ἀνδρὸς ἀϑλέου, ταλυϊκῖηρ ἃ οΘοπητηδ αἴλον ὑμᾶς. ΟἿ, ΕἸ. 61. ἀλλ᾽, 
ὦ πατρῴα γῆ, ϑεοί τ᾽ ἐγχώριοι. ΜΝ ΑΙκοἢ 614 οοη]: ἀλλ᾽ ὦ πυρωτὴ γῆ 
(0011. 986... 

ἡγ᾽ ὑμᾶς ἐμοῦ] φα. ἦγεν ἐνθάδε. 
1040. ϑεοί τ΄ ἐπόψιοι] ὅδῃο!: οἵ ἐφορῶντές μὲ δυστυχοῦντα. ἘδίΠοΥ 

“ἐμαὶ ὀομοϊά αἰ ἐλίηε᾽ (ΕἸ. 176. Ζεὺς, ὃς ἐφορᾷ πάντα καὶ κρατύνει). 
ἩΘΡΥοῆ; ἐπόψιος. Ζεὺς καὶ ᾿πόλλων. ΔΡΟΙ]. Εἶν. 1Π|. 1124, ἀντόμεϑα 
πρὸς Ζηνὸς ἐφεστίου. 1181. 

1041, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτέ] “41: εκεί, αὔίογ' ἃ ἐΐμιο, αἱ ἰοηρίέλ". ΟἿ. 980. 
Ε]. 1018. αὐτὴ δὲ νοῦν σχὲς ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτέ. Ἴτ, 201. ἔδωκας ἡμῖν 
ἀλλὰ σὺν χρόνῳ χαράν. ΕΠ]. 411. Ληΐ, 582. 719. Ἐπιν, Μαᾶ. 908. ἔγνως δὲ 
τὴν νικῶσαν ἀλλὰ τῷ χρόνῳ | βουλήν. ΗΘ]. 989, Απί, 808. χρόνῳ ποτ᾽ 
ἐξέπραξαν ... δίκην. Τ)6πι. Ρ. 1089, κομέσασϑαι τὰ ἡμέτερ᾽ αὐτῶν χρόνῳ 
ποτέ, Ῥοῦβ. δ Μϑᾶ. 908. Ε]5π], δὰ Ηδν, 868. Με. 882. 1,0}. δᾶ Α1]. 80ὅ. 

1042, εἴτε κἀμ᾽ ...] φα. εἴτε δή μ᾽ ... Οἵ εἴ τι τόνδ΄. : 
οἰκτίρατε (5ιρτ. εἰ --- ε) Ἰζ, 
1048. ὡς ζῶ] ὃς ξῶ Ποῖϑὶς. Υαϊκοῖ. Ἐν, Βιισρ. ργοΡ. Βοηϑᾶ. ρ. 266. Οἱ, 

οη 1007. Τυδηβίαίθ: “ϑίποε (07) 1 ἀπὸ ἰϊυΐγιφ ἴα α ρἱμανιο πιαπηθ". Οὐδπιθ- 
γΑΥὰ5. ΔΡΡΟΒΙίΟΙΥ οοΙηραιο5 Ηομι. 1], ζ΄. 284. εἰ κεῖνόν γε ἴδοιμι κατελ- 
ϑόντ᾽ "δῖδος εἴσω, φαίην κε φρέν᾽ ἀτέρπου ὀϊξύος ἐκλελαϑέαϑαι. 
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““ Ὗ “"ὉὋ᾽ 

τούτους. δοκοῖμ᾽ ἂν τῆς νόσου πεφευγέναι. 
" ς 

ΧΟ. βαρύς τε καὶ βαρεῖαν ὁ ξένος φάτιν 1040 
͵ 9 ΟΝ ᾿ς Ὁ » 3 ς , - 

τηνδ εἰπ΄, Οδυσσεῦ. κούυχ υπείκουσαν κακοῖς. 

ΟΖ. πόλλ᾽ ἂν λέγειν ἔχοιμι πρὸς τὰ τοῦδ᾽ ἔπη. 
εἴ μοι παρείκοι᾽ νῦν δ᾽ ἑνὸς κρατῶ λόγου. 

1044. δοκοῖμ᾽ ἀν] δοκεὶ μ᾽ ἂν Ἐ' φα, δοκῶ μ᾽ ἂν ... ΟΥ δοκοίην 
ἂν νόσου ... ον γγ8 τη] οογγθοῦ δοκοῖμ᾽ ἂν ἐκ νόσου πεφευγέναι, ΟΥ 
δοκοίην ἂν νύσου πεφευγέναι, οΥἡ δοκῶ μὰν (μοι ἂν) τῆς νόσου... Βαΐ 
{πὸ δοιπίηοι γθϑαίηρ 15. ααἰΐθ ἴῃ ὑπ6 βΌγ]6 οἵ ΒΌρΒοοῖθ5. Οοιαραιο ὠφελοῖμι 
Απΐ. δδ2. Δ]. 5871. 

δοκοῖμ᾽ ἂν ...1 Οἵ, (ἃ. ΚΒ. 1469. χερσὶ τἂν ϑιγὼν δοκοῖμ᾽ ἔχειν 
σφᾶς. “1 δλοια ῥεεὶ ἰλαὶ (ας 10) 1 λαὰ ἐϑοαρθα ἐλῖ5 πιαϊααμ ". 

τῆς νόσου πεφευγέναι} 5ο (Ε4. Ο, 1024, χώρας φυγόντες τῆσδ᾽. Αηΐ͵ 
488, οὐκ ἀλύξετον Ι μόρου καπίστου. ΕΠ]. 020. ϑράσους τοῦδ᾽ οὐκ ἀλύ- 
ξεις. οι. θά. α΄. 18. πεφυγμένος ἥεν ἀέϑλων. (γθυθ 566 ΝΙίΖΒ0},,)})1. Ἐρ. 

οἱ, 1. 4. ἀποφυγόντες τῆς ... φϑορᾶς. Πεφευγέναι “ἰο παν δβοαροά 
([οπι ἃ μη)" ΟΔΥΥΘ5. ἢ 1 {π6 Ταυ ποὺ ἡούΐομ οἵ “δεῖης "66" ἴγοτη ὑπαΐ 
ἐπῖηρ; ἃΠα νο 5 οὗ {Ππὶ5 βιρηϊποδύϊοη ΘΟΙΠΠΊΟΠΙΥ ΟΌΥΘΙΠ ἃ σαηϊ να, Ιτηϊ- 
ἸΑΥῚῪ νόσου μαλάσσεσϑαι (1 {π6 να]ρ’. Ὀ6 οοττθοῦ) 1884. πᾶ δουλείας φυγὴ 
“όϑοαρα ἤγοπι δἰαυεγν" Ἐπιν, Ογοὶ. 442. “ιφα ... ρογίοϊ» Ὑίχνρ. Ζπ. Υ ΠΙ|Ι. 281. 
Ιὴ 1Κ6 ἸΏ Υ ψγ ἢπα οί φῦναίΐ τινος, δηᾷ ἐκφῦναί τινος. Τῦ 4065 ποΐ 
ΠΟΥΤΘΥΘΥ ΠΘΟΘΒΘΘΥΠΥ ΨΌΠ]οΥ {πᾶ ὑπ6 ΟὝΘΕΟΙ 5 ἃ5. τϑϑ]ν βῳα φεύγειν τινὸς, 
ὑποῦρὴ {π15 οοηδίχποιίοη οὐοιν5 ἴῃ (Εα, Ο, 1024, ὙγΔΙκοθα δπα Βυγρθ5 
οογθοί τῆς νόσου ᾿χκπεφευγέναι, δα {Ππ6 5816 οογγθούΐοι πδᾶ οὁσουγγθα ἴο 

τ 561, 8ὃ0. Δηΐ. 487. ἐκ κακῶν πεφευγέναι ἥδιστον. ἩδτΙοᾶ. 1. 65. ἐκ 
κακῶν τὲ μεγάλων πεφευγότας. 

1045, βαρύς} “δέεγη". (ΕΔ. Β. 8406. δυσμενὴ καὶ βαρύν σ᾽ εὕρηκ᾽ 
ἐμοί. 618. 

1046. κοὐχ ὑπείκουσαν κακοῖς} “Αηὰ ποὶ χίοιαϊηρ (επαϊηφ.) ὁ πιΐ- 
βογίμηοε᾽. Απί. 412. εἴκειν δ᾽ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. Νίνρ. Ζπη. ΥἹ. 94. 

7, πὸ οοϑεῖο ηιαϊΐδ, δ σοηίγα αμηοηΐΐον 1{ο7. 

1048. εἴ μοι παρείκοι Α. Β. Ια. Τὶ. οἷς, ΑΙά. Τανη. εἴ μοι παρήκοι Τ. 
Ταγη. τπηϑῦρ, Ηδτύ. ὅΐομοι: εὐ καιρὸς ἐπιτρέψειέ μοι. 1. 6. “1 ορρογξεισιϊίμ 
106}6 αἰογαφα πιο. Ῥ΄6Π01: δὲ ηνἱμὲ ἱπίθργι 6586. Παρείκει 156. ἃ ἱπηρου- 
5018] γΟΥῸ., πᾶ οὐοαβ ΤΏῖο. ΠΠ|, 1, προσβολαὶ ἐγίγνοντο τῶν ᾿49η- 
ναίων ὅπῃ παρείκοι. Ρ]δΐ, Πμορξ:. Υ. Ρ. 134 Β. τὸν βουλόμενον ἡδέως 
ξῆν οὐκέτι παρείκει ἑκόντα γε ἀκολάστως ζῆν. ϑγιρ. ρΡ. 181 Ε. καϑ' 
ὅσον παρείκει, φυλακχτέον ἑκάτερον τὸν ἔρωτα. Ἐρ. ΥἹ. ". 829 Ὁ. ὅσον 
ἂν δυνώμεϑα καὶ ἑκάστῳ παρείκῃ. ῬΆὮΪ, “04. 1Π|. 167. κατὰ τὸ παρεῖ- 
χοΡν (ας οἤίεπ 5 ορρογίμηζί, τθα8 αἤονάεά ». Ῥῖο Οδβ885. 10Υ. 80, ἐκεῖϑεν, 
ὅπῃ παρείκοι, καταδρομὰς ἐποιοῦντο. Ἐπιτ, Ηδ], 1069. καὶ δὴ παρεῖχεν. 
ὙγδΚ 6] 4 οχρ ϑίηβ οὐμουνγίβο: “σὲ {6 οἰπογοὶ". Απᾶ παρείκξιν οδοιγβ. 4150 
ἴπ {Π|15 56Θη80, 88 ἴῃ Ρ]αΐ. ΤΗθεοί, ρ, 150 Ὁ. οἷσπερ ἂν ὁ ϑεὸς παρείκῃ. 
ΝΡ. 11. 8714 ἘΞ. οἴο. Βαΐ {πμ6 οὔμϑὺ ΒΘΏΒ86 ΒΘΘΙΊΒ. ΠΊΟΥΘ Β.Π 016 ποῦθ, θι. 
παράσχοι. Ηοτοά. 1. 170. παρεῖχε ἄν σφι εὐδαιμονέειν. 1Π|. 73. ἡμῖν 
κότε ,“άλλιον παρέξει ἀνασώσασϑαι τὴν ἀρχὴν ...; Οὐ παρείη. 

ἑνὸς κρατῶ λόγου) “] λοϊὰ ἰο (Κθ6ρ ἐο, μαυθ) διιέ ὁπ γνορμανκῦ. ΤΠΘ. “οη6 
τὩοΥα" ὯΘ ἢδ5 ἴο 580 15 {πε Ῥῃιοοίθίθθ πιῶν ϑίδυ Βομῖμα ἴῃ 15 50ΠΠ 8 ΥῪ 

ἰβ]α πᾶ (1084 4). 50:01: νῦν δὲ σιωπῶ᾽ οἶδα γὰρ τοῦτο ποιεῖν, ὅπου δεῖ, 
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οὗ γὰρ τοιούτων δεῖ. τοιοῦτός εἰμ᾽ ἐγωῶ" 
4 ,᾿ 3 -Ὁ 3 “Μ 

χῶώπου δικαίων καγαϑὼν ἀνδρῶν κρίσις. 1050 
3 κ᾿} ΄ - 3 ΙΑ 3 -» ; 

οὐκ ὧν λαβοις μου μᾶλλον οὐδὲν εὐσεβῆ. 

νικὰν γε μέντοι πανταχοῦ χρήξων ἔφυν. 
» ,᾿ 3 δ 

πλὴν ἐς σέ νῦν δὲ σοί γ᾽ ἑκὼν ἐκστήσομαι. 

Δ ΒΙΟΝ ο]οθ5 15. πού ἴοαπά ἴῃ ἼΝ ΒΟΥ : “γχριΐδ υεγδὶ ροΐοδίαδ ηιϊδὶ 66". ΟἿ, 
(4. ΒΕ. 409. τοῦδε γὰρ κἀγὼ κρατῶ (τοῦ ἰ ἴσα ἀντιλέξαι). ῬΙι. 1295, κρά- 
τεὶ τῶν σῶν ὅπλων. 5... Αρ. ὅ48. πῶς δή; διδαχϑεὶς τοῦδε δεσπόσω 
λόγου. Οὐμηραν 4150 (Β4. ΕΗ. 1512. 

1049. οὐ γὰρ τοιούτων δεῖ {π6 τη885. δα νυ]ρ. ὅ.6Π01: ὅπον τοιού- 
τῶν δεῖ, τῶν σιωπώντων. ΜΝ ΒΙΟΝ ρ»͵οθ5 ἀρϑῖη 15. οιηἰ θα ἴῃ Ν᾿, Μαβρυδνθ 
ἐπῖη5 τοιούτων 15 ριιΐὺ ὈΥ 8δῃ ΘΙ ΡΠΘμἾ51Ὶ ἴογῦ κακῶν. δϑοιηθια: “ΠΠΠ͵γυ5568 
ΔΥΟΙ 5. βαυΐηρ' ἴῃ 50 ΤΥ ϑγοτβ οὗ ἀδέκων καὶ δολίων δεῖ, θὰ} {π6 οοπίοχί 
ἃ 5. Ὑ7611 ἃ5. {Π6 δηθΠ6 515. ̓ ἱπαϊοαύθα ὑπὸ γἱρηῦ τηθϑηΐηρ οὗ τοιούτων." δῆαῃη- 
ἋΟΥ ΘΘΠΙα]γ οοηΐθϑθθα Π6 ἀοθθ ποὺ τπηδουβϑίδμα {115 ραδδαρθ, δ η6α διιϑρθοῦβ 
10 5. σουγαρῦ, ᾿'ΓῊΘ ΘΥΓΟΥ τη} 6 ΒΕ 1165. ἴῃ {Π6 πύου] τηθϑηϊηρ]655 τοιούτων, 
ἔου νυ ]Οἢ) νγα 5Ποι]α, 1 ὑπ|η]ς, σα θδυιθα θ βοὴ 6. 500) νου ΟΥ ΜΟΥδ. 85 τὲχ- 
νάξειν, ΟΥἩ σιωπᾶν, οΥ τι Ἀλέπτειν. ΟἿ, Ατῖδυ. ΡΙῚ, 247. χαίρω τε γὰρ φει- 
δόμενος ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ | πάλιν τ᾽ ἀναλῶν, ἡνίκ᾽ ἂν τούτου δέῃ. Ζ56}. 
Αρ. 1860. κἀγὼ τοιοῦτός εἰμ΄. ὙΠῸ αἰϊνίβίοι οὐ {Π15 νϑύβα ἰηῦο ὕννο 6618] 
ΡϑΥΐβ 15. ἴδι' ἴσοι ρ᾽θαδϑηῦ ὕο ὑπ οθὰγσ. ΟἿ. 1009. ΕἸ. 1086. ΑἹ. 1129. 

1060. χώπου] ΤΊ 5638 Βθθηβ ἰὼ θὸ: ““πά γυβενδ {Π6γ6 ἰβ αὶ φοηίοδέ δ6- 
ἐσθ πργίφηξέ απο ποηποϑί πιθη, ψοῖς εὐ βηα πὸ πιά ἤιονε βαῖΐν- αθοί πᾳ ἐβθη 
ηιο΄. Βα {πΠ6 ΡΠ ΥΘΘΘΟΙΟΡῪ ΠΟΘ 18. ΨΥ φννενναγα, ἃ Πα ὑΠ6 56 η86. ΟΡΒΟΌΓΘ: 
50 πῶ 1 {π1π|ς 1ὖ ποὺ ᾿ρυ 8016 ὑπᾶὺ νν. 1049---ὅ8. αὐ 8ῃ ἡπανπ Ὁ 

ΤῊ. ΘΟΠΠΘΧΙΟΏ νγοι]α 6 ααἰύθ οοιμρίοίθ ποι 61]. 
δικαίων κἀγαϑῶν) Απί. 6171. δέκαιον κἀγαϑὸν παραστάτην. 
κρίσις] 44 ἐνἴαί, οοπίοϑί. ὅομο]: δοκιμασία, ἐξέτασις. 
1051. λάβοις Α. Β. 1,.. Τ. εἴο. λαβης Κ. 
μου Α. Τ΄ ΑΙᾶ, σὺ Β. οἴη. Κ. 1.. ὙΥΏοποα Βουρὶς οοτγθοίβ: οὐκ ἂν λά- 

βοι τῖο (θπὶ. μον) ... 
1062. νικᾶν γε μέντοι ...] “Νοὶ διιέ ἐλαί ((ποτιρὴ εὐσεβὴς, [αϊν- ἀδαϊίηᾳ) 1 

ἤαυθ αἡ ἵηπαίο εἰεδῖρα οἡ αἰ οσοαδῖοης ἔο Ῥν»ευαϊϊ Ἶ ίο δὲ ιαϑέθ:}})". ΟΡ Ὁ: 
πρέπων ἔφυς | πρὸ τῶνδε φωνεῖν. 587, οὔτ᾽ αὐτὸς ἱμείρων ἔφυν Ι τύυ- 
ραννος εἶναι, οἴο, ΛΔηΐ, 501. οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ᾽ ἀφανδάνοντ᾽ ἔφυ. 
ΑΡονε 88. ἔφυν ... πράσσειν. 19. Απί, 688. Βορ] 6165 ΡΓΟΘΑΡΙΥ πδα ἴῃ 
Πῖ5. {που ρ (5. 1Ππ6 άνίοθ οὔ Ῥβίοιιβ [0 1115 501. ΔΟΒΙΠο5, ΠΡΤΟΥ Πηλεὺς 
μὲν ᾧ παιδὶ γέρων ἐπέτελλ᾽ ᾿ἀχιλῆϊ, } αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμω- 

μεναι ἄλλων. ἘῸΥ γε μέντοι οἵ. 98. 
πανταχοῦ Δ. Β. Κι 1, ΔΙ4. Τγη, πανταχῇ Τ. 
χρήξζων]) κρείσσων ν. 1. ἴῃ Ἐς, 1,. Οα. εἶναι ... κρείσσων ἔφυν (νικᾶν 

Ροϑίηρ' Ρθυ μα ρ5. ἃ 51055), πλὴν σοῦ γξ. 
1068. πλὴν ἐς σέ] “Εαοορέ ας γοραγαάς ἔλπεθ (ἴπ ἰδ οαδ6)". Οα. πλὴν 

ἢ (ΟΥ̓ εἰ) σέ. ΟἵΥ πλὴν σοῦ γε. ΟἿ, οπ 1052. 
εἰς Δ. Β. Κ. 1,. γσαϊρ. ἐς ΠΙπᾶ, 
νῦν δὲ σοί γ᾽] σοὶ δὲ νῦν γ᾽ οοπη]. Βούρκ, ΜΏΙΟΝ οογγθοίίοη πε οὐ- 

Οαγ θα 4150 [ο Τηγ8561, Ῥουπδρ5 σοὶ δὲ νῦν νοι] θὰ Ῥούογ, Οἱ, (Πα. Τ᾿. 
810. ἀλλ᾽ ἔστι πλῆν σοί" σοὶ δὲ τοῦτ᾽ οὐκ ἔστ᾽, οἴο. Χο, Απ8Ρ. 1. 8. 6, 
πλὴν Κύρου" Κῦρος δὲ οἴο. 
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ἄφετε γὰρ αὐτὸν, μηδὲ προσψαύσητ᾽ ἔτι" 
ἐᾶτε μίμνειν. οὐδὲ σοῦ προσχρήξομεν, 105 
τά γ᾽ ὅπλ᾽ ἔχοντες ταῦτ᾽, ἐπεὶ πάρεστι μὲν 
Τεῦκρος παρ᾽ ἡμῖν, τήνδ᾽ ἐπιστήμην ἔχων. 
ἐγώ 9᾽᾿, ὃς οἶμαι σοῦ κάκιον οὐδὲν ἂν 
τούτων κρατύνειν μηδ᾽ ἐπιϑύνειν χερί. 

σοί γ᾽ ἐκστήσομαι!) “70 {66 αἱ ἰδαβέ 1 εοἱ!! ψίο! (πιαῖθο τα}. Οὗ Αὐ. 
071. χειμῶνες ἐκχωροῦσιν εὐκάρπῳ ϑέρει, Ι ἐξίσταται δὲ νυκτὸς αἰανῆς 
κύκλος Ι τῇ λευκοπώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέγειν. Αυϊδί. ἤδη. 804. εὐφη- 
ιξῖν χρὴ κἀξίστασϑαι τοῖς ἡμετέροισι χοροῖσιν. 810. Τπν. ῬΏοΘη. 40. ὦ 
ξένε, τυράννοις ἐκποδὼν μεϑέστασο (ἐξ.3). Ὄριῃ. ἄς Οον. 819. οὐδενὶ 
ἐξίσταμαι. Χεη. ϑγιαρ. 4, 81. ὁδῶν ἐξίστανται (μοι) οἵ πλούσιοι. ὅο0 ἴῃ 
Τιαἴϊη, “ἀδοοάου αἰϊοὶ 6 υἱα᾽. 

1064. ἄφετε) ΑἀΔαγοββθᾶ ἴο {π6 αἰδεπάδπίβ, ννμὸ πεᾶ 614 πο] οἵ Ῥῃϊ- 
Ἰοοίθίθς 1008. 

προσψαύσητ᾽ ἔτι Δ. Κ. 1,. Α14, Ταγσι. προσψαύσητέ τι Β. Τ΄. Τ τη. τ. Ἰ. 
ΟΥ οχ 126. ἐὰν δοκῆτέ τι (δοκῆτ᾽ ἔτι νῈ]ρ..) κατασχολάξειν. Τὺ, 1214, 

1008. οὐδέ σου Δ. Β, ΑἸΙά. Τ ασπ. Βι. Ηθυιι. ὅομη, οὐδὲ σοῦ Κι. Τ΄. ὙΥυπα. 
Ὀϊπᾶ, αν. ΒοΥΡῚς. οὔτι σου Ὑγακ, Ἐπ, οὐδὲν ὡς ὁοοπ)]. Υα]κ. Φι. οὔτι 
σοῦ, οὐ οὐχὶ σοῦ, οἱ οὐ γὰρ οὖν. Οὐ σοῦ γὰρ οὐ ... Οἵ οὐδὲ γὰρ σοῦ 
χρήζομεν. Τί {π6 σοιητηοι τϑϑᾶϊηρ' μθ6 σὶρῆῦ, Π6 βθῆϑθ ΜΨ1] "ΡῈ: δὅ0 ἔδυ ἃ16 
γγ8 ἔγοτη νυ 1Βῃ]ηρ᾽ [0 ΟΔΥΡΥ γοτι ΟΥ̓, νγὸ (ὁ ποῦ θνθὴ ννϑηῦ γοῖϊ ΟἹ ὙΟΤΥ 9ΘΥνΪΟΘ5. 
ΤῊΘ οὐὐποΐομθ ποι, ἃ5 ὙΥΠΘῚ ΟΌΒΘΥν ΘΒ, 15 γθααγθα ΠΟΥΘ ὯῸ 655 ὑπδη ἴῃ 
1000. τέ δῆτα σοῦ δεῖ; 

1066. τά γ᾽ ὅπλ᾽] τὰ σ᾽ ὅπλ᾽ ὁοη). Βυϊραβ, 458 τὸ σὸν γέρας. 1061. 
ἐπεὶ πάρεστι μὲν [π6 πι88. νι]ρ. ἐπεὶ πάρεστι μὴν ΥαΚοῖ. ἐπείπερ 

ἔστι μὲν Υιμᾶ. Ηδτῦ. Φα. ἐπεὶ πάρεστι δὴ (ΟΥ̓ γε, οὐ καὶ), οἵ ἐπεὶ 
πάρεστ᾽ ἀνήρ. ΟἿ, 1881. ἀνὴρ γὰρ (παρ᾽) ἡμῖν ἐστὶν ἐκ Τροίας ἁλοὺς 
Ι Ἕλενος ... Εον [π6 δπδοοϊαΐμοι πάρεστι μὲν Τεῦκρος ... ἐγώ τε (Ὁ) 
ὙΥυμᾶου οοΙρϑγοβ 1180 ἢ. 1424 ἢ, Μεαῦι. αὐ. 8. 022. ὅπα δα Επι. Ογοϑί. 24, 

1001. Τεῦχρος παρ᾽ ἡμῖν] καὶ Τεῦκρος ἡμῖν Εν. (θϑοδιιβθ [π6 Οὐ θ6 5 
414 πού ᾿βιι}}}Υ 580 παρεῖναι παρά τινι). 

τήνδ᾽ ἐπιστήμην ἔχων] ΤΘιιοοΥ 5. 51} ἴῃ {πὸ τπιδ8 οὗ πῶ ον 15. οἵξθη 
πιθη ]ομθα ἴῃ ἩιιοΥ; ἃπα ἴῃ ΑἹ. 1120. Π6 15. οδ]δᾶ (ὉΠπουρὴ τυ ἃ 5Π661}) 
ὁ τοξότης. Βαΐ ἴπ Οἄγ85. ΄. 319. 6. Δοκπονθᾶρθο 15. ΜΙ ΥΙΟΥΤΥ ἴῃ {Π|5 
γτϑϑρϑού ο Ῥμι)οοίοίββ, 

10ῦ8. ἐγώ ὃ. Α5 1 Τεῦκρος τε πάρεστι πεᾷ ρχηθορᾶθα: ἰηϑίθαᾶ οἵ 
πάρειμι δ᾽ ἐγώ. Τί ᾿πάθοά {Π6 δομίπιοπ τοδαϊηρ 6. τἰριί, Βομποι, οοπι- 
ΡάχοΒ 1180. 1428 ἐ. (Β4. ΚΝ, 498. Βοποάϊοι ἀπά Ἡδνίππρ τοδᾶ ἐγὼ δ᾽ (ἴη 
ΘΏΒΥΘΥ [0 πάρεστι μὲν Τεῦκρος). ΟἿ, οπ 1060, 1186. 

ὃς οἶμαι. .1] ὉἹγ 5565 5068 ΚΒ ΠΟΥ 0650} οὗ ᾿ππη86]} ἴῃ Οαν 58... 
219, οἷος δή μὲ Φιλοκτήτης ἀπεκαίνυτο τόξῳ] δήμῳ ἐνὲ Τρώων, ὅτε 
τοξαζοίμεϑ'᾽ ᾿ἀχαιοί" τῶν δ᾽ ἄλλων ἐμέ φημι πολὺ προφερέστερον εἶναι. 

1009. κρατύνειν] 1. 4. κρατεῖν, “10 δοπίγοὶ, ἴο λαπάϊε ᾿ ΟΥ̓ ἴῃ Τιαίϊη 
“αρίαγο᾽. Οἵ, 866. τῶν δ᾽ ὅπλων κείνων ἀνὴρ Ι ἄλλος κρατύνει νῦν. 1101. 
Οαγ55. ϑ΄. 210. εὖ μὲν οἶδα τόξον ἐύξοον ἀμφαφάασϑαι, 0ιι. κρατεῖν ἄν. 

μηδ᾽ ἐπιϑυνεινὴ Μηδὲ αἴϊον οὐδὲν, δ5 ἸΤογδλ ἢγϑὺ τϑιπαυερᾶ, 15 
ἘΠΡΤΘΙηπδ 081, ϑομηθία: “μηδὲ ἱπβύρδα οἱ οὐδὲ, ννῖοι γγθ Βῃου 4 πᾶν 
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τί δῆτα σοῦ δεῖ; χαῖρε τὴν Πῆμνον πατῶν. 1060 
ἡμεῖς δ᾽ ἴωμεν καὶ τάχ᾽ ἂν τὸ σὸν γέρας 
τιμὴν ἐμοὶ νείμειεν, ἣν σὲ χρῆν ἔχειν. 

ΦΙ. οἴμοι᾽ τί δράσω δύσμορος; σὺ τοῖς ἐμοῖς 
ὅπλοισι κοσμηϑεὶς ἐν ᾿Ζ4ργείοις φανεῖ; 

ΟΖ. μή μ᾽ ἀντιφώνει μηδὲν, ὡς στείχοντα δή. 106ῦ 

δχρθοίθα δἴϊον οὐδὲν, Ῥθοδβθ ὑπ6 ἔουμηθυ θ6]ΟΠρΒ ΘΧΟΙ ΙΒ γ ΘΙῪ ὅο κάκιον, 
Ῥαΐ μηδὲν 15. αἀγϑῦνη ἴηΐο 16 βΡΠΘΥΘ οὗ {16 ταβηϊεἶνα, 8.8. ἴῃ Ἐπὶ». Αηάν. ὅ80, 
δρᾶν εὖ κακῶς δ᾽ οὔ, μηδ᾽ ἀποκτείνειν. βέζ.". ΠΕΣ ΘΟΙΏΡΑΥΘΒ ΡΙαΐ, 
ῬΤΟΙ Ρ 5 5198; ὅϑεν δὲ αὐτὸ ἡγοῦμαι οὐ διδακτὸν εἶναι (1. 6. εἶναι οὐ 
διδακτὸν, ποῦ οὐκ εἶναι διδακτὸν, Οὐ μου υγίδ6 Π6 γι] αν υυυϊτθῃ μὴ 
εἶναι διδ. }, μηδ᾽ ὑπ᾽ ἀνϑρώπων παρασκευαστὸν ἀνθρώποις, δίκαιός εἶμι 
εἰπεῖν. ΜΝ ΏΘΥΘ 5686 ὥϑιαρρθ᾽ 5 ποΐθ, ὅθ 4150 ΝΥ απ 6.5. ποΐθ, νγηὺ ΠΟΎΘΥΟΥ, 
1 οοποθῖνο, 15. ποῦ αὐ τἰρῃῦ ἴῃ 5 ΘΧΡΙ δ΄ 0:. Θδηβένθ. ὃς οἶμαι τού- 
των ἂν Ἀρατύνειν οὐδὲν κάκιον σοῦ, μηδ᾽ ἐπιϑύνειν (κάκιον σοῦ). Ιλ} 
{π|5 δοηβίγιοίϊοι ἰ5 νου πππϑύτνε!. Φα. οὐδ᾽ ἐπιϑύνειν (οὐ οὐδ᾽ ἂν ἐἰϑυύ- 
νειν). Οὐ ὥστ᾽ ἐπιϑύνειν. Οὐ τόξων (οΥ ὅπλων) κρατύνειν τῶνδ᾽ ἐπιϑύ- 
νῶν χερί. 

ἐπιϑύνειν)] “10 αϊνδοί ποθι". Ὀϊοηγβ. Ῥουῖθρ. 1042, οὐ γὰρ ἀρότρῳ, 
αὔλακ᾽ ἐπιϑύνουσι, διασχίξζοντες ἀρούρας. Ζ560ῃ. Ῥογρ. 845. νομίσματα 
πύργινα πάντ᾽ ἐπεύϑυνον. 

1000. Τ6 ροβϑβϑοβϑίοη οὗ {πὸ ρϑύϑοη οἵ ῬμηΠοοίοίθϑ Ὀθίηρ' ἃ. 5. ΠΘΟΘΘΒΑῪ 
ἃ5 ὑπῶῦ οἵ {π6 ον, 411] {πα 18 θα 5814 τητιϑὺ ΡῈ γϑρεαγθα ἃ5. δῇ θιηρίν 
{πγθαύ. ϑολη. 

χαῖρε τὴν Λῆμνον πατῶν] χαῖρ᾽ ὃ τὴν Λῆμνον πατῶν ΜΑΙΚΙ. «ἡ 
ΘΌΡΡΙ]. 110. Βαγρ. ὙΥΟΠΡΊυ. Τυδηϑὶαΐο: “ αγοισοῖϊ ἐοἱέῆ Δϑηιπος (Ὁ7 ψοιώ" 
αὐοίο᾽. ὅθμο]: ἤγουν τῇ διατριβῇ τῆς Λήμνου. ΜΝ αἸκο 614 γοπᾶθυβ {Π|18, 
ἴῃ ᾿ἰηνϊζαῦοι οὗ ἃ Ππ6 οὗ Οδθα]] 5, “ὐώι ἕμα υἱυαδ υαἰθαβφιο Πορποῦ. ΟἹ, 
Επιν, ρτς. 1807. ΤΨΠΘοοΥ, Κ, 61. τὰν σαυτοῦ πατέων ἔχε τὰς δρύας. 
(οι ραν 480 {π6 ρυον θα] οχρυοβδίου, Σπάρτην ἔλαχες, ταύτην κόσμει. 

Λῆμνον πατῶν] ποθοῦν, ΧΥ͂ΠΙ. 20. οἷα ᾿“χαϊάδων γαῖαν πατεῖ 
οὐδεμί᾽ ἀλλα. 

1001. καὶ τάχ᾽ ἂν ...1 ΡΙΙοοίοί65. 15. οὖ ἰαβῦ σοιιβθᾶ ΒῪ {π6 ἰδαμπίϊηρ' 
ΤΟΠλΕΥ]ς5. οἵ {Π|γ5865, πῶ {π6 Ποποῖ οὐ ἐθυιηϊηδθηρ ὕπο ϑϊθρο οὗ ΤΊΟΥ, 
γγμ10}. παὰ θθθὴ ἀοϑθϊηθα [ῸΥ Πα, γγοι ἃ ον ὈΘΙ]οπρ' ὑο 15 τποϑὺ ἀθίθϑίθα 
ΘΠΘΙ165. ϑολη, 

γέρας} Οὐ θ᾽. Ταῦ, “ηιεη5᾽. Ζβοι, Ῥύοπι. 38. 
1002. ἣν σ᾽ ἐχρῆν ΔΑ. Β. Κὶ 1,. Τ΄. ΑΙ4. Βι. Ηοτα. ἣν ἐχρῆν σ᾽ 1. ἣν 

σὲ χρῆν 111. Ὑγαμά, Ἡῖηα. Ήθυπι, Ἠαχί. Βουρῖς. ὙΤ6 ργοποση 185. ΠΘΙ6 οιη- 
Ρἰιαῦῖο, θαι σὲ οὐ ποίοπθ (ἃ5. Ὑ7611 ἃ5 σα) Βοιηθθϊπηθ5. 51 ΠῚ οΥ5. ο 1ϑῖοπ, ΤΠοΙ6- 
ἴογθ {π6 γθϑάϊηρ' οὐ Π6 1η885. τη ΡῈ τρί. 

1003. Αἴδου δύσμορος 1 πηαγὶς ἃπι πύου γΟρ ΙΟὮ, 
1064, φανεῖ] φανῆὴι 1,. 
100ῦ. μή μ᾽ ἀντιφώνει μηδέν] “ἢὸ ποὶ γορὶψ ἰο πιὸ αἱ αἰϊ᾽. ᾿ἀντιφω- 

νεῖν ἸΘΙῈ Β66ΠῚΒ 0 ΡΌΨΘΙ {π6 δοοιιβαΐίνα, 85 Ῥοίηρ' δαιιλγαϊοθηΐ ο ἄντι- 
προσφωνεῖν, ἀμείβεσϑαι. 80 φωνεῖν τινὰ (μα. Ο. 1402, ἐννέπειν τινὰ 
Α]. 104. τ {πὸ 5118] οοηβίνπούοιι οἵ ἀντιφωνεῖν 15 ΜΠ ἃ ΘΘΠΙνΟ, ὃ5 
ἴθ ΑἹ. 113. δίας ᾿ϑαάνας ... ἀντιφωνεὶ δεινὸν ... ἔπος. (ΘΛ 566 
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ΦΙ. ὦ σπέρμ᾽ ᾿Αχιλλέως, οὐδὲ σοῦ φωνῆς ἔτι 
γενήσομαι προσφϑεγλχτὸς, ἀλλ᾽ οὕτως ἄπει: 

ΟΖ. χώρει συ᾽ μὴ πρόσλευσσε γενναῖός περ ὧν, 
ἡμῶν ὅπως μὴ τὴν τύχην διαφϑερεῖς. 

ΦΙ. ἡ καὶ πρὸς ὑμῶν ὧδ᾽ ἔρημος, ῶ ξένοι, 1070 
λειφϑήσομαι δῆτ᾽, οὐδ᾽ ἐποικτερεῖτέ με; 

ΧΟ. ὅδ᾽ ἐστὶν ἡμῶν ναυκράτωρ ὁ παῖς" ὅσ᾽ ἂν 
οὗτος λέγῃ σοι. ταῦτά σοι χἠμεῖς φαμέν. 

ΝΕ. ἀκούσομαι μὲν ὡς ἔφυν οἴκτου πλέξως 

πρὸς τοῦδ᾽" ὅμως δὲ μείνατ᾽, εἰ τούτῳ δοκεῖ, 1075 

ποΐθ.) 0. μὴ μὴ ἀντιφώνξι, οὐ μή μαντιφώνει. ἘΠ. 1001. πολλ᾽ ἄντι- 
φωνεῖς. 

ὡς στείχοντα δή] “45 1 αἀπι ο7. Μαίίι. 8. ὅ68, 1. 
δὴ Α. Β. 1Τ.. Τ. οἷς. νῦν (οουν. δὴ) Κ. 
1066. οὐδὲ σοῦ φωνῆς ἔτι ...:} ᾿ϑλαῖϊ 1 πο ὅδ αὐάγοδδοθὰ ουθη ὧψ ἰδ 

υοΐοο ({{ι. ἐμ6 υοἷοε οΓ᾽ ἐλ66)". ΟἿ. 984. ΤἼΘ ρϑηϊῖνο σοῦ ΔΡΡΘΑΥΒ ἴο ἀοροπά 
ΟΠ φωνῆς, ἴον προσφϑιεγκατὸς οοὐἹὰ ΠΔΥΑΙΥ σόνθυη Ὀούΐ. Ο. οὐδὲ σοὺ 
φωνῇ γ᾽ ἔτι οἷο. 

φωνῆς ... προσφϑεγκτός) ὅθ. Μαίῃ. 8. 848. 
1068. πο ευσοε Α. Τ. πρόσλενσε Κ. 1,.. πρόσελϑ'ε Β. 
γενναῖος περ ὦν] 1. 6. ΔΙ ὑΠπουρῖι ὑπν ροπούουβ Ππϑαγύ ταϊρηῦ ἱπο]ῖηο 

{Π66 ἴο ἄο 580, Εὸν γενναῖος οἵ. 799. 991. (Εα, Η.. 1510. 
1069. ὅπως μὴ ... διαφϑ'ερεῖς] “80 ἂς ἐλαί (ἴπ μοι α τοαρ ἐπα} ψοιι 

δῃαϊ ποῖ 8ροῖϊ οίο." 

διαφϑερεῖς Α. Β.Τι Τ, διαφϑερῆς Κα. διαφϑαρῆς Ε΄. «ϑροῖϊ, ηιαν"5. 
ΖΞ ϑοι, Δρ. 984. γνώμην μὲν ἴσϑι μὴ διαφϑεροῦντ᾽ ἐμέ. Τπι. Μοά. 1051. 
χεῖρα δ᾽ οὐ διαφϑερῶ (86. νιῖθῃ ριΐγ. ΟἹ: ἀμβλυνῶ). 

1071. λειφϑήσομ᾽ ἤδη κούκ {Π|ὸ πι55. Βε. λειφϑήσομαι δὴ κοὐκ ΝΥ ΑαΙκ οἴ. 
Εν. πᾶ αἴθ δα, 8. 1068. ὡς στείχοντα δή. ΤΠΘ 6] 15ἴοι οὐ τπ6 αἰ ρμθποηρ: 
σου] ποὺ θ6 ἰοϊοταίθα. ἰη Τταρθᾶν. ὅθ Ερῇ, δα ΑἹ. 191. ΥὙὲε τηἱρ]ῦ 4150 

ὀογτθοῦ λειφϑήσομαι νῦν κοὐκ. Βιυΐ 1 5ιιϑρθοῦ {π6 ὑσιιθ τϑϑαϊηρ ἴ5. λειφϑή- 
σομαι δὴτ᾽, οὐδ᾽ ...; 

1072. ναυκράτωρ] “76 πιαδίογ'" Οὗ {26 ε]ιΐρ, {πὸ οΠϊρ-ηιαδίον". ἨἩΘΒΥΟΙΝ: 
Ναυκράτορες. οὗ τῶν νεῶν ἡγούμενοι. ΤἼΘ. τιδιι8} τπϑαηΐηρ οὐ ὑπὸ νου 
15. “Λαυΐηφ ἐπ πιαδέουῃ αὐ 8δοα " (Ἠδγοᾶ. ΥἹ. 9. Τπο. Ὗ. 97. οἰο.). 

1018. χήημεῖς}] χὴμεῖς (χ τιλδᾶθ ἔγοπι γ) 1... 
1014. Οοπδίχτο: ἀκούσομαι μὲν πρὸς τοῦδε, ὡς δίς, “7 δαὶ ἤδθαν τι 

δαϊα ΟΓ πιὲ ὅψ ἐλῖ8 ηιαπ ἐμαί 7 τὶ {μἰ οἡ οομραϑδοῖοη᾽. Οδιπου: ἽΚαρν οὗ» « 
ὑὲέ πιὶμὶ {7586 5 αηὶμιὶ ηιοϊἱϊϊεηι". ὥο01: οἷον, καταγνωσθήσομαι ὡς ἤτ- 
τῶν οἴκτου. ΟἿ, ΑἹ. 1820. κλύοντες ... αἰσχίστους λύγους τοῦδ᾽ ὑπ᾽ ἀν- 
δρός. ("ὰ, Ο. 988. ΡΙαί. Ηΐρρ. τι]. 804. ὑπὸ τούτου τοῦ ἀνθρώπου ... 
πάντα κακὰ ἀκούω. ἰθϊᾶ, κακῶς μὲν ὑφ᾽ ὑμῶν ἀκούειν καὶ ὀνειδίξεσϑαι, 
κακῶς δὲ ὑπ᾽ ἐκείνου. 

οἴκτου πλέως} ὄκνον πλέως (" ἐἰηιϊάμια, οἰποίαίον) οοπ]. ΝΥ αἰτοῦ, ΕΓ. 
ΟἿ οα Τὰ, 298, Οἴκτος ἴογ6 πιθῶμβ “5001 οοηιραδϑίοη" οἱ ἃ ννομπιδηΐθα Κιηῇ. 
Α]. ὕδ0. κάρτα τοι φιλοίκτιστον γυνή. 

τοῦὐδ᾽ ({ΠΠ᾿γΥγ5568) ... τούτῳ (ΡΙΗΙΙοο 65). ΟἿ, Τύλοῖ, 8344, 
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χρόνον τοσοῦτον, εἰς ὅσον τά τ᾽ ἐκ νεὼς 
στείλωσι ναῦται καὶ ϑεοῖς εὐξώμεϑα. 

χοῦτος τάχ᾽ ἂν φρόνησιν ἐν τούτῳ λάβοι 
λῴω τιν᾽ ἡμῖν. νὼ μὲν οὖν ὁρμώμεϑα, 
υμεῖς δ΄. ὁταν καλῶμεν., ὁρμᾶσϑαι ταχεῖς. 1080 

Στροφὴ α. 

ΦΙ. ὦ κοίλας πέτρας γύαλον 

[1081---1101. ἘΞ: 1102---1122.] 

1010. εἰς ὅσον ...] 86. χρόνον --α ἕως. “{η{ϊϊ ϑοίϊι ἐλι6 βαϊϊογς ἢαυε φοΐ 

γϑακῳ (ριιέ ἴπ οὐθυ} αἰ ἐμΐηρα αὐοαγά, απ το ἤαυθ οἰἤεγοα τρ ργαψοῦα ἰο 
ἐλ σοαϑε᾽. 

ὰ ... ἐκ νεώς] “Τῆ6 {λίηι)ε ἐμαὶ δεϊοηρ ἰο ἐλ εἠιΐρ, {πΐγιφα οἡ δοαγα". ϑΟΠΟΙ: 
τὰ ἐπὶ τῆς νεώς. ΤῊ5 τοίδυβ ὅο γαϊβδίηρ' {Π|6 τηϑδὲ ΕΥΤΗ {1 οὔπον ὨΘΟΘΟΒΒΕΡΥ͂ 
ΘΙΥΘΗσοιηθηΐβ [Ὁ ἃ νογᾶρο, Οἱ, ΒΕ]. 191. ἀλλ᾽ οὔ τοι τόν γ᾽ ἐξ ᾿4ἴδα 
πατέρ᾽ ἀνστάσεις. ἘΠ. 1070. τὰ μὲν ἐκ δόμων νοσεῖ. ὙΨι, 810. γέννημα 
τῶν ἐκεῖϑεν. ΕἘπ:. ΑΙο. 67. τ. τά τ᾽ ἐπὶ νεώς. ΟἿ, οχα 048. ΟἸΟΥ5 
πηα]ουδίδπα {Π|5, Δ ηα ΡΥΟΌΔΌΙΥ τἱρὶθ]ν, οὗ {πϊηρ5 παῦ πα θη [ας οὐ 
οἱ 1π6 5ῃὶρ Ροϑίῃηρ' τϑιιου θα θδοῖ ἀρϑίῃ. 

1071. στείλωσι]) 6]. Τ: κοσμήσωσι. 
1078. φρόνησιν .. . ἡμῖν) “Ῥοοϊίηρ ἐογυαγ δ κι, ΔΟΘΟΡΟΙηρ' [0 {π6 δηδξ- 

Ιορυ οἵ φρονεῖν τινι εὖ, μακῶς οἷο. Βαΐ 566 ποίβ οἢ πϑχῦ ΨΥ. 

1079. ἡμῖν νι]ρ, “Ζ7Τοισαγ 5 τι. Βὰ 1 βιιβρθοί 116 {τ|6 γα Ἰηρ᾽ 15 ἢ 
γῦν. Οἱ. Δπί. 1089. καὶ γνῶ τρέφειν τὴν γλῶσσαν ἡσυχαιτέραν, Ι τὸν 
νοῦν τ᾽ ἀμείνω τῶν φρενῶν ἢ νῦν φέρει. ΟἿ. «150 ΤΥὰῇ΄, 7180, λῴους φρέ- 
νας [τῶν νῦν παρουσῶν τῶνδ᾽ ἀμείψασϑαί ποΐγεν, 

ὁρμώμεϑον [Π|0 πι585. ν πὶρνὶ ὁρμώμεϑα Ἐς, Νϑποῖς, ὙΠ ΟΝ γοδαϊηρ; 15 ΥἹΡΊΜΙΥ 
αἀορίοα ὈΥ Βυγροβ. ΤΊ] βᾶπιο δου θοίίοη 15 ΡγΓοροβοᾶ ὈΥ ΕἸΠΙΒ]6. ἴῃ Μι5. 
Οὐ, Π.. 394. ΟἿ, οπ ΕἸ. 960. καὶ μόνα λελείμμεϑον (λελείμμεϑα Μομπ.)). 
Τὴ θούῃ {Ππ656 ραβϑαροβ ὕΠπ6 οοργὶϑῦσ ομδηρθα {π6 Ρ].ΓΆ] ἰπΐο {π6 πὸ] Ρ6- 
οασβ8 οὗ ὑπ πῶ] ποῖπ5 νὼ ἃπᾷ μόνα. ΟἿ. Απ!. ὅ8. νῦν δ᾽ αὖ μόνα δὴ 
νὼ λελειμμένα σκόπει 1 ὅσῳ κάκιστ᾽ ὀλούμεϑ'᾽, εἰ οἷο. Ἐπὰν. ΟΥ, 1οὐύ. 
δράσαντε κατϑανούμεϑ'. ΤῸ]. 1066, σωϑησόμεσϑα κενοταφοῦντ᾽. 1101. 
αἰτούμεϑ᾽. . ῥίπτονϑ᾽. ΕἸ. 1241. παύσαντ᾽ ἀφίγμεϑ'. Αὐῖβί. Αν, 4. ἀπο- 
λούυμεϑ᾽ ἄλλως τὴν ὁδὸν προφορουμένω. 190. ταῦτ᾽ οὖν ἱκέται (ὑκέτα 
Ε]1151.) νὼ πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀφίγμεϑα. 064. καὶ νὼ ϑεασώμεσϑα τὴν 
ἀηδόνα. 48 ἴ. 660. ΡΙ]. 440 {. Οαοίοα ὈΥ ΕἸπι5]. 1. 6. 866. 4180 ΕΠ]μη8]. δᾶ 
Αοδαγη. 188. δῃα οἵ, οὐ Τύδοῖι, ὅ89. 

1080. ὁρμᾶσϑαι ταχεῖς} “8εέ οὐ φιιϊοκιν", ἴο 7οΐπ τι8. Τ6. ἱπῆπηϊϊνο 
ἔουῦ πὸ ἱπιρογαῖῖνθ, ἃ5. οἴθη οἴβομοσο ΟἿ. 20. ὁρμάσϑω ταχύς. 808. 
(νόσος) ταχεῖ ἀπέρχεται. 1228. ἕρπεις ταχύς. ὕ. 1411. ΑἹ. 1220, χάρις 
ταχεῖα διαρρεῖ. 1216. ἴἔτε ὠκεῖς. (Ε4, Ο. 800. κε βραδὺς ἕρπει. (Εά. 
ΗΝ. 618. Βα ὁρμᾶσϑαι, 50 βο0ῃ δἴξοι ὁρμώμεϑα, 15. ΥΑΥΠΘΥ Βιβρί οἰ ο118. 
ΕῸὸν ὁρμώμεϑα ὅϑορ!ι. τπιΐρηρ πᾶν υυγιδίθη ἐς ναῦν ἴμεν (οἵ, 881.), οὐ πρὸς 
ναῦν ἴμεν (182, 461. 125.). 

1081.---1917. Οπ {π6 ἀθραγίανο οὐ {Π|γ8865. νυ Νϑορίοίθμαιβ, ΡΠ] οοίο- 
[65, ἴῃ {Π|0 [Ὁ]]ονν ἱπρ' κομμὸς οὐ 5ὐγαΐη οἵ Ἰδιπθηίαθοη, Ὀθυνα1]5. ᾿15. Π}1561᾽- 
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ϑερμὸν καὶ παγετῶδες., ὥς σ᾽ οὐκ ἔμελλον ἀρ΄.. ὦ τάλας. 
λείψειν οὐδέποτ᾽. ἀλλά μοι καὶ ϑνήσκοντι συνείσει. 108ῦ 

ΔΌΙΘ οομπαϊίοη. Αἰἴἴον δἀάνθϑβίηρ μἷθ ον, ἴπ γμΐο ἢ μ6 15. πον ἀοϑιϊηθα 
ἷο ρᾶ55 {π6 γὙϑιμαῖπᾶθν οὐ μῖ5 ἄδυβ, μ6 βϑεμίη]κ5. Πΐτη οὗ {π6 1055 οὗ μῖ5. θονν 
ΘΙ ΔΙΥΟΥΒ, ὙΠΘΥΘΌΥ Π6 15 ἀδθρυϊγθα οὗ 185. ΟἿ]Υ τηθϑη5 οὗ ϑιιϑίθηϑηοθ;; δ πα 
ἴῃ ὑπ6 δχύγοιηυ οὐ πἰ5 ρυϊθῦ μθ ρύδυβ ὑπῶῦ Π6 τηϑῪ ἄϊθ. ὅο νυδαρὺ 15. [6 
ἴῃ ἄθορΡ ὑπουρῃῦ ὑπῶῦ Π6 Οἱ ΠΘῚ ἤθδΥβ ποῦ οὐὁἨ Πθϑάβ ποὺ πΠ6 δαιπομ! 105 οἵ. 
ὑπ6 ΟΠποτσιι5. 

1081. γύαλον] “44 Λοίϊοιυ, α οαυεγηὔ. ὅ'6801; γύαλον: ἀντὶ τοῦ κεῦϑος. 
Κυρίως δὲ γύαλα τὰ κοῖλα λέγεται. Ἡδδγοι: Γύαλον: κοῖλον. ΟΕ, (ΒΕ. 
Ο, 1495. ΤΘ νγοτα οοοαν5. ΒΘΥΘΥΘΙ] {ἰπ65 ἴῃ ἘΠΤΙΡΙαΘΕ, 

1082. ϑερμόν τε καὶ 811 {Π6 τη85.. ϑερμὸν καὶ ν. 1. ἂρ. Τχ, Μαβρυ. 
Ἡφση. οἷο, 

ϑερμὸν καὶ παγετῶδες] 1. 6. δῇ οπθ ἀἰπη6 μοί, δὖ ϑηούμοι οο]ἃ ; δα ροβθᾶ 
ἴο ἴπ6 οχίγθμπιθβ οὗ ποαῦ δπᾷ οοἱᾶ, ΟἿ 176, 

1088. ὡς σ᾽ οὐκ ἔμελλον ...] “Ποιυ τοᾶβ 1έ ἀοϑδέϊποα ΓῸΥ γι6, ἐξέ ΄τυὐοιϊα 
866ῆι, πδΌΘΥ ἐο ἴδαὺυδ γοιι ΒΟΥ 1254. Ἐπιι. Μαά. 1821. σὺ δ᾽ οὐκ ἔμελλες... 

Αὐττε δη. 268. ἔμελλον ἄρα παύσειν ποϑ᾽ ὑμᾶς τοῦ κοάξ. ΔΟΙ. 841. 
ΝΡ. 1801. γ85ρ. 460. 

σ᾽ οτη. Ἐ', 

ὦ τάλας γα]ρ.. ὦ ταλὰς (510) 1.. ῬοΙπᾶρβ ὦ ταάλας. ὕη16855 πὸ τὰ 
γτϑαάϊηρ θῈ ὦ τάλαν (γύαλον οἰς.). ΟἿ, 1088. 

1084. οὐδέποτ᾽ Ε΄. Τ. οὐδέποτε Α. Β. Κ. ΑΙά. 
108ὅ. συνοίσῃ (οΥ συνοίσξι) [6 τη55. Α]Ιᾶ. Τ τη. ΒΥ. Ηδθυα. ὨὈ]ϊπᾶ. 

γγαπά. ὅομη. ΒρΡΚ. συνείσει Πδίβ]ς. ἘΠΙΏ5]. δα Ἡ Υϑο]. 919. ΠοΡτ, Αὐἱβέορῃ. 
Ρ. (80.) ϑ'ομεθῖ. δὰ ὙΠπθοου. ἘΡΙρΥ. Π. Βα". Ηδτῦ. Νὅιοῖς. ΤῈθ θη]. 6χ- 
ΡΙ δῖ καὶ ἀπολλυμένῳ μοι σύμφορον ἔσῃ καὶ ὠφέλιμον, καὶ δέξῃ ΠΣ 

ἀποϑανόντα (ταῖμον ἐποϑνήσκοντα). Ἢ οὕτω" σὺν ἐμοὶ ἔσῃ καὶ ὄψει με 
ἀποθανόντα (νΒῖ 6. ἰῃ θυ ρυθύδ! οι ΘΥΙἀΘΗΠΥ τϑίδυβ. ἴο συνείσει). ὑπερβολι- 
κῶς" οἷον καὶ μετὰ ϑαάνατον συνελεύσῃ μοι, καὶ οὐ καταλείψεις με. 

Ὑγ ακοῖ: “σογυθτηιῖοδ᾽ (1. 6. ἀπὸ ταθοῦτη 6115). ομηθῖα: “δυθη πὶ ἀδαί τοῖτέ ἑΐοιι 
δίαπα ὃψ πιο, 501]. 1458. ουῆονυ χρη β “ δέΐαηι ἐπ ηιουϊοηπάο ηιΐμὶ δοτ- 
γε σοπιπιοαϊμηιψιια ογὶς ( ον. Οαγηι. 777. δ. 1.). “1, ᾳ. συνδιοίσει», 
585 ΠΙπα., γιὸ ἄοθϑ ποὺ θυύθῃ δ|1πᾷ6 ὧο {π6 Θοῃ]θοίατθ συνείσει. Απᾷ γοί 
Ππ6Υ6 δὴ 6 [1001 ΟΥ πο ἀουδύὺ {πῶὺ 10 15 τἱρῆῦ. Απα ᾿ἱπαθθα οὴθ οὗ {π6 

ΟΠ Ιαδύθβ 5θοὴ5 ὅο ἢᾶγα τϑϑᾶ συνείσει; δι ΕἸΠΆΒΙΟΥ ΓΘΙΊΘΤ 5. Οἵ. ΕἸ, 98. 
τὰ δὲ παννυχίδων ἤδη στυγεραὶ [ ξυνίσασ᾽ εὐναὶ ... Αηΐ. 206. μητέ 
τῷ ξυνειδέναι | τὸ πρᾶγμα βουλεύσαντι. Αὐῖϑί. ΕΠ66]. 17. ἄνϑ'᾽ ὧν συν- 
είσει (συνοίσει 411 [μ6 τη55.} καὶ τὰ νῦν βουλεύματα. (Α ἀἀγοβββᾶ ἴο 
186 τα] Δ Π1ρ}}} 1θτρ.) Πγ5. 841. καὶ πανϑ'᾽ ὑπέχειν πλὴν ὧν σύνοιδεν 
ἡ κύλιξ. γ6βρ. 999. πῶς οὖν ἐμαυτῷ τοῦτ᾽ ἐγὼ ξυνείσομαι; ΖΒ6}. 
Ομο. 2310. καὶ τένα σύνοισϑα μοι καλουμένῃ βροτῶν; (ΟὙδυ ν. ΒΙουλῇ, 
ἴπ 61.) ϑαρριὶ. 289. συνοίσεται (συνείσεταιν 601]. 100} γ.). Ἐπ:. Ηδτο. 868, 

.ξύνοιδε Πηνειὸς ὁ καλλιδίνας (586. {π6 ἀθδίνποίίοη οὗ {π6 Οδηΐδανβ ὈῪ 
Ἠθγο]68). Απάν. 998. τελουμένων δὲ Ζελφὶς εἴσεται πέτρα. ΡΙ]αύ. Τ θην, 
8. οὐ ταὐτὰ γὰρ ἐμοὶ καὶ σοὶ, ὦ Πυϑέα, ὃ λύχνος σύνοιδε. Ἐν ΘΟ ΓΖ, “ὃ. 
ξύνοιδ᾽ ὄρος Παρϑένιον. ΠΘΤΑΡΝ Οδῦ. 27. μαρτυῃρήσουσι ... οἷα πράτ- 
τοντι συνηπίσταντο, αὐτῷ. ὅόΠο]. οχ ΕἸ. 89. ὅσα μοι σύνοιδας ϑρηνούσῃ. 
ΡΙαίο Αρο]. ἃ. 6, οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν σύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὦν. 
Ἡδοτοᾶ, Υ. 91. συγγινώσκομεν αὐτοῖσι ἡμῖν οὐ ποιήσασι ὀρϑῶς. ῬίθΥβοι 

ΒΙΙΑΥΘΕΒ, ΒΟΡΒΟΟΙ͂ΘΒ, 10 
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ὦμοι μοί μοι. 
ῶ πληφέστατον αὔλιον 
λύπας τᾶς ἀπ᾽ ἐμοῦ, τάλαν. τί ποτέ μοι τὸ κατ᾽ ὦμαρ 

" 

«ἃ Ἡοτοαΐδη. Ρ. 442. Τύδηβὶαίθ: “μὲ ψοῖι γυἱἱ! ὃ6 δοηπϑβοΐθιιδ αἴδὸ οὕ πιμ ἀδθαίὴ᾽. 
ΤῊ ΘΟΠΠΠΟῊ το ηρ᾽ ΟΡΥθὸ τγοῦ]α τοπᾶθυ: “μέ ψοῖς υοἵϊ!Π ὃ6 ἃ Πὲέ ρίαςο ΚΟΥ 

716 0 αἴἰἷδ ἴηι, 1. 8. Ι ο8 Θχρϑοῦ ποὐπίηρ' θοίΐου. Οἵ. ΑἹ]. 481. (μα. Ο, 641. 
Ηομι, 11. 8΄. 400. οὐ γὰρ καλὰ συνοισόμεϑα πτόλεμόνδε. Ιϑοοῦ. Ρ. 9519. Α. 
εἰ μὲν οὖν μοι συνοίσει (ἀργε6 ιοἱέ}.), κατειπόντι τὴν ἀλήϑειαν οὐκ οἶδα. 

1086. οἴμοι μοί μοι] ὧι δ μον μοί 1,.. ὦμοι μοι μοι Ἐ΄. οἵ μοι μοι 
Ηδ}]. οἵ μοι μοι μοι ΑἸά, ὦ μοι μοι μοι Τιῃ. οἴμ᾽ οἴμ᾽ οἴμοι (οὐ οἴμοι 
οἴμοι) οοη. Βεουρκ. Οἱ. οπ 788. 1198, 

1087. ὦ πληρέστατον αὔλιον λύπας τᾶς ἀπ᾽ ἐμοῦ νυ]ρ. ΝΥυμᾶ: “7. 6. 
αμέγμηι ρἱθπιῃ φέπεϊίιιδ ἀοίονα οωΐονίϊ᾽, 6011], 956 [ Οἔ, 89. Α1. 807. καὶ πλῆ- 
ρὲς ἄτης ὡς διοπτεύει στέγος. Απί. 1052, ταύτης ον τῆς νόσου πλήρης. 

ἘΠ]. 1405. οα (Βα. Π. 421. ΤΠΘοΟΥ. ΙΧ. 838. τᾶς (ῳδᾶς) μον πᾶς εἴη πλεῖος 

δόμος. Ο6111π5 ΥἹ. ὅ. “ορρίουϊέ οπιπία ... ἰμοίμ αΐφιε ἰαηιογιίϊ5". φα. ὦ πλὴη- 
ρες σὺ τόδ᾽ αὔλιον (ον τόδε ταὔλιον) ... Οὐ ὦ πλῆρες, τάλαν αὔλιον, ... " 
ΤῊΘ βιυρουϊαίίν πληρέστατον 8.5 ον (ἢ) 696. 

αὔλιον] αὐλίον 1,. 
1088. λύπας τᾶς ἀπ᾽ ἐμοῦ) “Ὁ ἐλ6 ραΐη ον σγίο ἐμαὶ ργοοοθαᾶς ἤροπι 

μι". Οὗ, ὅ00. (ἃ. Ο. 292. τἀνϑυμήματα ... τἀπὸ σοῦ. Απί. 3. τῶν ἀπ᾽ 
Οἰδίπου κακῶν. ΤΠ15. 5θθὴβ ἃ Οαγῖοιιθ ΡΏτδ86. ΒΥΡῸΒ ΡΥΟΡΟΒΘΒ: λυγρᾶς 
τᾶσδε νοσηλείας. ὅὃο νοσηλείας πλέα 89. 1 ποιὰ γοδᾶ λύπας τἄσδε γνό- 

σου. ΟΥ ρϑιπὰρβ πύου τᾶσδε νόσου. Οἷ, 1878. τήνδε τ᾽ ἔμπυον βάσιν. 
Πύον ταθϑϑιηβ “πιαΐέον'" [γοηι αὶ 5076 ΟΥ̓́ αὐ86688᾽, Τιαῦ. “ριιδῦ. ῬΟΒΒΊΙΌΙΥ ΠΟΥΘΥΟΥ 
λύπας ΠοΥΘ ἸΩΑΘῪΥ͂ "ὸ Θααϊνα!θηΐ ἴο οἴκτου “ἰαπιορέαϊζίοη. 

1089. τί ποτ᾽ αὖ (ἂν Β.) [Ππ6 τι88. ΑΙᾶ, Ταγη. Βουρ. πόϑ'εν [Ηϑγπι.] 
Επ|. ὙΥεῖβ. τίέπτ᾽ αὖ Μαβρι. Βοΐμ, ι1ηα. ὙΥαμα. ὅομη. Νοῖς, ϑαγί, (868. 
Αξ. ο7ὅ. τίπτε μοι τόδ᾽ ἐμπέδως. Ῥουβ. δδὅ. Ηοπι. Οἁ. ΧΙ. 414.) πότ᾽ 
αὖ δι. τί ποτε Ηδγί. θα. τί ποτὲ, ΟΥ̓ τί ἄρα (γ. 5610]1.}5 οὐ τί αὖ. 

ΚοΠοΙ: τό ἄρα τρόφιμον μοι καϑ'' ἡμέραν ἔσται; 1. 6. “Ἡλαί δυεν το! 
ἐμογ6 δδ ποὺ [Ὁ πιὲ ααἰϊψ ({ὉΥ πὶψ αἰαῖ βιιδίοπαποθ) ΟἿ, 1169, πόϑεν γὰρ 
ἔσται βιοτά; 

τὸ κατ᾽ ἀμαρ] “δ αῖϊν᾽, οΥ “πιὶψ ἀαϊϊμψ )οοα᾽. αἰκοῖ: “γαΐϊο υἱέω φιιοῖὶ- 
ἀϊαπ". ΜΥαμπα, ὡμᾶ Βομποία: “ υἱοίιιδ φιοίίἀϊαπιιδ". “Μαυί, ΘΧΡ Δ΄ η 8 ἰ ἀαῖΐί, 
ἄαμ ὃψ ἀαψ᾽. Εν. 08ὅ. ξώοϊ τις ἀνθρώπῳν, τὸ κατ᾽ ἦμαρ ὅπως ἤδιστα 
πορσύνων. 5ο (Ξα, Ο. 1864. ἄλλους ἐπαιτῶ τὸν καϑ' ἡμέραν βίον. 6082. 
κατ᾽ ἡμαρ ἀεί. Ἐπτ. Βδοοῖι. 908. τὸ δὲ κατ᾽ ἄμαρ ] ὅτῳ βίοτος εὐδαί- 
μων, μακαρίξω. Ηθρο. 627, κεῖνος ὀλβιώτατος, | ὅτῳ κατ᾽ ἦμαρ τυγχάνει 
μηδὲν κακόν. Ιοπῃ, 122. σαίρω δάπεδον ϑεοῦ ον τὸ κατ᾽ ἦμαρ. ἘῚ. 238. 
τοῦ καϑ᾽ ἡμέραν βίου. 14, 188. τὸ κατ᾽ ἦμαρ. Αὐἱδῦ. 1:4. 1126. βουλ- 
λων τὸ καϑ'᾽ ἡμέραν. ὭὌρῃι, ρΡ. 1188. τὴν καϑ' ἡμέραν τροφήν. Ρ. 826: 
τοῦ καϑ' ἡμέραν βίου. ἸβοοΥ. Ρ. 22ὅ αι, τὴν ἔνδειαν τῶν καϑ' ἡμέραν. 
229 Α, τῶν καϑ᾽ ἡμέραν ἐνδεεῖς. ν. 210. ὥστ᾽ ἐπιπόνως ἐργαζομένους 
μόλις ἔχειν τὸ καϑ' ἡμέραν. ΟΥ. ΧΥ͂. κα. 168. τά τε καϑ' ἡμέραν οὕτω 
κοσμίως ... βεβιωκότα. 8. 248. τὰ καϑ'' ἡμέραν εὐτελέστατα ... ξῶντας. 
ΦΌΒΘΡΙ. Ἀ,ΟΚΟΧΟ  υὉ, μιαινόμενοι τὸ καϑ' ἡμέραν αἴματι. 

ἤμαρ [μ6 τη85. ἅμαρ Ἐπ. Ὀϊηᾶ, Νάιοκ, ΕΙργ. ΟἿ, οἡ Απί. 1388. 
(Εα, Ο. 1079. 
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ἔσται; τοῦ ποτε τεύξομαι 1090 
σιτονόμου μέλεος πόϑεν ἐλπέδος ; 

- εἴϑ' αἰϑέρος ἄνω 
Φ ' .  ἀ Ἁ ’ 

πτωκάδες ὀξυτόνου διὰ πνεύματος 

1090. τοῦ ... πόϑεν ...:] Οὗ Τὰ. 421. τίς πόϑεν μολὼν εἴο. 
1091. σιτονόμου] “Ῥρουϊάϊπ διιδίοπαποθ, ειδίαϊπῖτι". ΟΥ (1 μένεος ὍΘ 

ὑπ6 ὑγι6 γϑϑ 1 Πρ) “ἀογὶυοα ἤγοηι [οοα". ὅ6101: σῖτον νεμόντος, τροφέως. 
Ὑγυμᾶοι, Ὀιηάονῇ ὡπᾶ οἴπουβ οομποοῖ σιπτονόμου ἐλπίδος, ΘχρΙ]αϊπίηρ' ἐλπὶς 
σιτονόμος Ὀγ ἐλπὶς διανομῆς σίτου. Τιον. «ἃ Α]. Ρ. 281. ΕΣ]. 6. “λορε οΓ" ζοοά 
δοίη ργουϊάοα". τὺ {π15 σου] Ὅ6 ἃ βῦγσδηρθ δβχρυθβϑίου. ΤΠ ὅ6Π0]. οοη- 
ῃθοΐβ πόϑεν ἐλπίδος, ΠΟ Π6 Θχρὶαΐπβ ὈΥ ἀπὸ ποίας ἐλπίδος. ΤοΡγθ6 
ὉΠΙῚΠΚ5 0Π6 560]. τηδὺ Ὦδνθ τϑϑᾶ ὕπ6886 Π1Π65 ἴῃ 8. αἰ θυθηῦ οὐᾶθυ. 

μέλεος; πόϑεν γα]. μέλεος πόϑεν Βοίϊι. Ὀιπᾶ, Νδῦοᾷκ. οἷο. 
μέλεος γα]ρ,, μένεος γγεκοί. (011. Ηομι. ΘΟ Στὸ. μήτηρ δ᾽ ἐν κί- 

στῃ ἐτίϑει μενοεικέ᾽ ἐδωδὴν Ι παντοίην ἐν δ᾽ ὄψα τέίϑει, ἐν δ᾽ οἶνον 
ἔχευεν | ἄσκῳ ἐν αἰγείῳφ. 11. . 102. γὺν μὲν κοιμήσασϑε, τεταρπόμενοι 

φίλον ἦτορ ΐ σίτου καὶ οἴνοιο" τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή.) βέλεος οοηΐ. 
Βαγρ. (Τἢ βέλεος Ῥ6 τἱρηῦ, 1 5που]ᾶ ργϑίθι ποῦ ποτὲ ἴου τοῦ ποτε.) ΑἸοΥ 
μέλεος ἃ ταϑκ οὗ 1πὐουσορίϊοι 15 ραὶ ἱπ ΑἸ. ΒΥ. Ἐχῆ,, ἃ Θο]οη ἴῃ ΤΌΓΗ,, 

ὃν ΘΟΙηπηδ, (ἃ Πα Ὁ ΠΟΙΠΘΥ οἴου ποόϑεν) ἴθ Ηδτῦ., δμα πὸ βίορ αὖ 811] ἴῃ Βοίῃ. 
Ηδυμι. Ὠ1πα. ὙΥαμα. ὅομη. Βορκ. ΝΟ, ΤΏ656 Ἰαϑῦ ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ἀοι]6 1ηὐθΥ-: 
γτορϑῦϊο ὅο ὍΘ ΘοΙηὈΠ6α ἴῃ ὁπη6 8η6 ὉΠπ6 βϑῖηθ βθηΐύθηοθ 1 ὉΠ], ὙΥΟΠΡΊΥ. 

ΟΕ, οὴ 248 ἢ, ΑἹ. 1186. 1 5βιυβροοῦ ἐλπίδος ἰ5Β δουρί. τ. πόϑεν ἐλπὶς 
ΠΣ εν τ 

1092-.-4 Οπθ οὗ {Π6 τηοϑὺ Πορθίββϑιυ οουγαρὺ ρδβϑϑᾶρθθ ἴῃ οὐ ϑαΐπου. 
ἘΠ6 ϑομοϊεβὺ ἰουπα ὅπ ἰδχί ΑἸ “ϑογταρί, 8,5. ΒΡῬΘΔΥ5 ἔλοτη 15. 1ηὐθν- 

: Ῥγϑίδιϊοι: εἴϑ'᾽ αἰϑέρος ἄνω. τὸ ἑξῆς" εἶϑε αἰϑ'έρος ἄνω ἕλωσί με 
ὀξυτονοι ὁρομάδες διὰ πνεύματος. τινὲς δὲ οὕτως᾽ μδτὰ ὀξυτόνου πνεύ- 
ματος ἕλωσί με. ὀξύτονον δὲ λέγει πνεῦμα ἀπὸ τοῦ ὀξυτόνως βοᾶν. γρ. 
δρομάδες, αἵ καταιγίδες. τινὲς δὲ πτωχάδες, ἵνα τὰς ρπυίας σημαίνῃ, 
διὰ τὸ ἀεὶ πεινῆν. 

1092. εἴθ᾽ αἰϑέρος ἄνω [16 πι88. σα]ρ.. ὅτ᾽ αἰϑέρος ἄνω Ἠρτμι. ὅϑ᾽᾽ 
αὗταί γ᾽ ἄνω ... δ. Ἐείτ, ,Ῥ. 1ὅ, εἴ μ᾽ αἰϑέρος ἄνω 1 ΤΥ Ὁ ΤῈ 
601. Μφυ 1:6. ὅ9. αἵ πρόσϑ' ἄνω οοπ]. Ετί, αἴϑυιαι δ᾽ ἄνω οομ]. ΒεΙρκ. 
γοναὶ δ᾽ αἰϑέρος πτωκάδες ... ἐλῶσιν (ς011. Επν. ἘΠ]. 897. οἰωνοῖσιν αἰϑ'έ- 
ρος τέκνοις) οοη]. ὅπη. ϑομποίἀθυγίη οχρίαΐπβ: “οι ἐλαΐ {λὸ δῖγας, 
τολίολ ἤαυε λἰμονγίο [61 [γοηὶ πὶ ργδϑθηοθ, τοομϊαά ποὺῦ ὅθαν πῖ6 ὠυᾶμ οη ἠϊΐφὰ 
ἐλγοιφῖ ἐλ6 αἷν, τολίολι γοδομπαᾶς (ιοϊές {ἢ γαριαϊέψ Γ᾽ ἐμπεῖν ἤὶσλί)! ΚῸΥ 1 πὸ 

ἰΟΉΩ6Υ ρο58655 ἔλ6 ροιυθν ΟΓ" γεβδέγαϊηΐηρ ἐμοηι". (“Τὰ Π15 Ῥγθϑθηῦ ΠΟΘΙ Ρ]ΘΘ5Π655 
ῬμηΠοοίοίθϑ 15 πϑῦαγαγ ἀνίνθη ὅο ἃ τῖδ ὑπαῦ πΠ6 οοὐἹὰ ὍΘ Ῥουῃ Ὁ γοιιρῚι 
ὍΠπ0 αἷν, ἃπα {πτ8 ϑϑοᾶρα ἔγοιη {π6ὸ ψουϊᾶ, ΟἿ ΑἹ. 1192. Τὺ. 9562.) (ΔΙαι- 
ὉΠ186: ““ ΝΊΠΙ] οϑί ΟἸαν 5, ααδι ῬμΠοοίθίδιη ὑϊπηθῦθ Π6 ἃΥ68, 188 ΘΓ 5. 6ϑοδ 
ἔπουδηῦ ἀύοιι υτηδῦϊ, ἴΡ850 νϑϑοδηῦαι ἴπορα απ ρυϊγαῦο οι." Α ἀ008}- 

ΤηΪῈ 5 15 τθααϊγοά ποΥθ᾽ (οἷ ν. δηῦ ἘΕῚ 18. ἰδοίμαν δένιν.) Οὐ, οἵ δ᾽ ἐξ αἰϑέ- 
ρος. Οὐ οἵ δ᾽ αἰϑεροδρόμοι. ΟΥ εἴ μ᾽ ... Οὐ οἰωνοὶ δέ με. ΟΥ̓ βοπιο- 
Ἐπῖηρ᾽ 51 ΠΉ11 80. 66 οὐ ποχύ ]11π6. 

αἰϑ'έρος ἄνω] Ἐπ. Οτγοϑύ, 1542, ϑοάξων αἰϑέρος ἄνω καπνός. 
1098. πτωκάδες ὀξυτόνουν διὰ πνεύματος (πῦς Κ.) ἕλωσί μ᾽ ὕ{πὸ πι88. 

γαϊο. πλωάδες (1. 6. “παίαηΐες, υοἱαηί65).. . Βχ. (6011. ΑΡΟ]]. Β1ι, ΤΙ. 1084, 

1" 
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ΟἿ ’ 9.:- 3 ψΨ" 9 τ Ὰ ; 
ἑλωσί μ΄ οὐκ ἔτ᾽ ἴσχω. : 

ΧΟ. σύ τοι σύ τοι τάδ᾽ ἠξίωσας. ᾿ 1005 
Ξ᾽ 3 3 “ 
ὦ βαρυποτμ΄. οὐκ ἀλλοϑεν 

σλωάδες ὄρνιϑες). Ἑχγπηθϑύ. ἴῃ οι. Ερ. ΙΧ. φυτοῦ. δγεκοῖ, (ὅο 8 μῖνθ οἵ 

ὈΘ665 15. ϑδ1α “παγ᾽ Ὑὶνρ. α. 1Υ. ὅ8.) ῬοΥβ. Οριιβο, ῥ. 220. γΥεῖβ. σπτωκά- 
δὲς ὀξύτονοι (ἔτοιη 5610].) ... διέ. Μαυβρζᾶγθ δσχρ]αῖπβ πτωκάδες “αὐεδ5 
ἐϊηιϊηω δὲ ἤιργαοος (υδίεέ σοϊμπϑ)". Οἵ. Ἡοιῃ. Ἐρῖρυ. Ὑ1Π1|. 2. ναῦται πον- 
τοπόροι ... πτωχκάσιν αἰϑυίῃσι βίον δύσξηλον ἔχοντες. ὅ0 4150 Ηδιτι. οἷο. 
Βομᾶου πτωκάδες ἐϊηιϊα, οἦψ. ἘλΡ. Ηοτῃ. 8, 3, Οὐμοι νᾶυϊοιβ τϑδαάϊηρθ 86 
ϑίνθη ὈΥ ἴπθ ὅομοὶ,, πτωμάδες (Ὁ), πτωχάδες, πρωτάδες (Ὁ), δρομάδες͵ 
ΕῸΣ ὀξυτόνου Ἠδγύππρ' νὰ τα 0} ΡΥΟΌΔΌΙΙΥ οογγθοῖβ ὀξυτόνοι, 1. 6, “δλγὶϊ- 
δοιγιαϊηῃ, Ππαυΐηρ α ρἱογοίηφ οὐχ". ΟἿ. Ἐ]. 248. ὀξυτόνων γόων. ΑἸ]. 629. 
ὀξυτόνους ἀοιδας. Βιιί ὀξυτόνου διὰ πνεύματος τηᾶγ ρΕΥΠ ΡΒ τηθαπ “ἐλγοιρῆ 
ἐμὲ ἰοιια βδοιιγιαϊηρ αἷν' (βροηι ἐπε γαρία ἤίσμέ ὁ ἐλε ϑὗ ας οὐ" ργεψ)". ᾧα..ὀξυ- 
πετεῖς, ὀξυπόροι, οὐ ὀξυβόαι. Ἐον διὰ πνεύματος ἕλωσί μ᾽ 1 ϑυδρθοοῦ νγ8 
5Που]α βαθδύιϊαίς διὰ πνεύμονας ἕλξουσί μ᾽ (οΥ ἕλξουσιν). ΟΥ' ῬΘΥΠδρ5. 
ὀξυτάτοις διὰ δάμφεσιν ἕλξουσί μ΄. Ωι. πταν᾽ ἔϑνε᾽ (ον ἔϑνη) ... (ΟἿ 
1147, ἔϑνη ϑηρῶν.) Οὐ χείλεσιν ὀξυτάτοις ... 

1094. ἕλωσί μ᾽ Α. Κ. 1,. Τ. ΑΙ4. νυ]ρ. ἐλῶσί μ᾽ Β. δπᾷ 50 οοπΐ. Εττ, 
Μοίμ. ἑλοῦσιν Ἠατί. ἕλοιεν ϑοιμθ, μ᾽ ἕλοιεν οτν. ἐλῶσ᾽ δια. βδγί. 
οοη͵: ΝΟ. γελῶσί μ᾽ οοπ]. Βουρὶς. ἐλῶσιν Τῖδδθθη. ργο. δου. Αἴδου ἐλῶσί 
μ᾽ Ο. Μαεῖθθ ταᾶῦ κα δῃ ἱπίουτορδίύΐοη. πα. ἕλξουσί μ΄. Οτ' ὀξ.......Ψν διὰ 
πνεύμονας ξἕλξουσ᾽. ΟΥ τᾶν ἕλωρ μ᾽ 1186 οοποθδὶθᾶ ποῖα (ἕλωρ μ᾽" ἐπεὶ 
οὐκ ἔτ᾽ ἴσχω)ν ΑἹ]. 880. κυσὶν πρόβλητος οἰωνοῖς 8 ἕλωρ. 

οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἰσχύω [π8 τη88. Τ. ΑΙ. Ταστη. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἴσχω Ηθδῖ. 
Βι. ὅθι. Εὐῇ, Θιπᾶ. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀρκῶ Ῥοτβ. (0011. ΕἸ. 186.) οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀρκῶ 
γγυμᾶ. ἔτ᾽ οὐ γὰρ ἴσχω Ἡδριπι. ϑογῇ. οὐκέτ᾽ ἴσχω Τίθδθη, ργ0}. ϑ'6δυξ. 
(Οἔ, ἘΠ. 186. ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν ὁ πολὺς ἀπολέλοιπεν ἤδη βίοτος ἀνέλπιστος, 
οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀρχῶ. ϑυϊά: ἀρκῶ. ἐσχύω, ὑπομεῖναι δύναμαι.) οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἴσχω 
Ηδτί. οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἰσχύω Βυτρ. οὐκέτ᾽ (οΥ οὐ γὰρ) ἀρκῶ οοπ)]. ΒοΙρ. οὐ 
γὰρ (οΥ 6156 οὐκέτ᾽) ἴσχω οοπ]. πᾶ, Ου. οὐκ ἔτ᾽ ἴσχω (οτ ἀρκῶ, ΟΥ̓ 
ἀλκὴ, οΥ ἰσχύς). ΟΥ ... ἀλκὴν γὰρ οὐκ ἔτ᾽ ἴσχω. ΟΕ, 1217. ἔτ᾽ οὐδέν 
εἶμι. 110. οὐ γὰρ ἔχω χεροῖν τὰν πρόσϑεν βελέων ἀλκάν. 

109ὅ ἢ, ΤῊ Ποῦ γϑιϊηα ῬὨμιοοίθίθθ ὑπῶῦ ἢ Πᾶ5. ΟἿΪΥ ΠΐΠ1861} το. 
Ὀ]ΔΙαΘ ἴῸΥ 15 ρυθϑθηῦ τηῖβθυυ, 5ΐηοθ Π6 Πδϑ5 τϑ͵]θοίθα δ ὁρρουύαμίςν οὗ θᾶν- 
ἴπρ' 15 βΒο! πᾶ ἴῃ ΘΟΙΡΘΩΥ υνῖῦ {Π͵’γ55605 ἴῸὺ ΤΊΟΥ. ΤΉΘΥ 5.11 ΠΟΥΘΥΘΥ 
ΠοΡρΘ ὑμπῶῦ μ6 ψ1}} ΘΠ0088 ὃ ὙΥΙΒΟΥ ΘΟΌγΒ6, ΘΙ ]οΥ «(49 γ. Ὁ. Ρ. 48.) τ ϑαΒ 
ἃμα ΔΥΥΒΏΡΘ5 [ππ5: σύ τοι; σύ τοι κατηξίωσας, ] ὦ βαρύποτμ᾽, οὐκ ἄλλο- 
ἡ εν" ἔχει τύχᾳ | τὰδ᾽ ἀπὸ μείζονος" Ι εὐτέ 8 οτος ΔΘ ὦ ὉΒΣΗ ΠΣ 

109ὅ. σύ τοι, σύ τοι] ὅο Α1]. 89. σέ τοι, σέ τοι... Α5 κατηξίωσας 
ΤΘα αΪγ6 5. 8 οΒ]θοῦ, ΒΌΓΡ 68 ΘοΥΥΘοί 8 σὺ τοῦτο σοι :.., 9011. (ξ:4. ΚΕ. 879. 
Κρέων δέ σοι πῆμ᾽ οὐδὲν ἀλλ᾽ αὐτὸς σύ σοι. Ὁ ΕΟ, σὺ σαυτῷ περιδὃ- 
ποίησας τὴν νόσον σὺ σαυτῷ τούτων πρόξενος γέγονας, ὦ δυστυχέστατε. 
σὺ σαυτῷ κατηξίωσας. ΜΊΙΟ ροτπδρ5 τᾶ σὺ ταῦτα σοι ... 

κατηξίωσας) “Παβί “φογεοά, ἀοίενηιηοα". θοι. Αρ, ὅ72. καὶ πολλὰ 
χαίρειν ξυμφοραῖς καταξιῶ. Βυῖ, 85. Βο01ὴ6 θ]θοῦ ΒΘΘΠῚ5 τϑααῖγοά, Ι πψουἹα 
οογγοοῦ σύ τοι σὺ τάδε κατηξίωσας, ΟἹ σύ τοι σύ τοι ταδ᾽ ἠξίωσας, οΥ 
σύ τοι σεαυτὸν ἠξίωσας (ον ἠγρίωσαςο). ἕ 

1090. ὦ βαρύποτμε Α. Β. Κι. 1,.. Τ', οἴο. ΑΙ4. Τάχα, Βευ. ὦ βαρύποτμ᾽ 
Ἐχσΐέ, Ὁϊηα, οίο, 
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͵ 7ὔ ὡς .9 
ἔχει τύχᾳ τἀδ 
ἀπὸ μείξονος, 

εὐτέ γε παρὸν φρονῆσαι 
τοῦ λῴώονος δαίμονος εἵλου τὸ κάκιον ἀντί. 1100 

1091. οὐκ ἄλλοϑεν ἔχει τύχα τῷδ᾽ να]. οὐκ! ἄλλοϑεν ἃ τύχα ἄδ᾽ 
Ὀϊπᾷ. οὔ ἡ: ἄλλου ἔχει τύχα ἀδ᾽ Ηδυι. β68ο1: καὶ οὐκ ἀπό τινος ταύτῃ 
τῇ τύχη ἐνέχῃ, απὸ μείξονος σοῦ. διὸ μηδένα ἄλλον αἰτιῶ, ἀλλὰ σαυ- 
τόν᾽ ἐξῆν γάρ σοι, ἀκολουϑήσαντι τὰ κακὰ διαφυγεῖνι. ἀν ἔχει τύχᾳ 
ν τᾷδ᾽, οὐ ἔχει ᾽ν τύχᾳ τἄδ᾽. ὙΠῸ ρταβο ἔχεσϑαι ἔν τινι (κακῷ) οὐ- 
Οὐδ ΑἹ]. 2712. 1145. ΤῈ τηθίγα 15 ἀποουίδίη. ΟΥἿἮὨ οὐ 1118. 

ἄλλοϑεν] “γοηι αἰοίδον φιαγίον, ὃψ αποέλμογ", δχριαϊποᾶ ὈῚῪ ἀπὸ μεί- 
ξονος; δι 9π6 106 ρμοιυδγ ϊ}. : 

ἔχει (ΡΥ. ην 8 τη. Ρ1.) 1. 

τύχᾳ] τ τὰ (γφ. τύχη) Ἐ' 
τὰδ᾽ Δ. Β . ΚΤ, ΤΟΥ͂. Ταῦη. ταδ᾽ Ἐς τῇδ᾽ (οΥ τῷδ᾽) ΑἸά. 
ἔχει τύχᾳ τᾷδ᾽] ΟἿ, οῃ Απύ, 1141. ΠΝ 1079: αἰὲν ἑσπόμην (εὐχόμην Ὁ) 

κακοῖς. ΕΓΟΤΟῸΣ ἘΞ οι συμφορῇ ἐχόμενος. 141. ὀργῇ ἐχόμενος. 88. συν- 
ψοίῃ ἐχόμενος. 5ο ἔχεσϑαι ἔν τινι, Α]. 212. 1148. 

1098. ἀπὸ μείξονος] “δ. α δέ ΟΉΘΕΤ' ἐβμαπ ἐμγδ6 1. 

1099 ΤῸ Οὐ. ΕὙ. 8921. ταῦτ᾽ ἐστὶν ἄλγιστ᾽, ἣν παρὸν ϑέσϑαι καλῶς αὐτός 
τις αὐτῷ τὴν βλάβην προσϑῇ φέρων. Ἡδτγοά, 1Π. δ2. ὃς ἐὼν ἐμός τε 
παῖς καὶ Κορίνϑου τῆς εὐδαίμονος βασιλεὺς ἜΡΡΝ βίον εἵἴλξυ. 

1099. εὐτέ γε ...1 Οὗ, ΑἹ]. 118. εὐτέ γ᾽ ἐξ ἀέλπτων ... ΑἸ50 οα (4. Ο. 84. 
γ8] γὰρ ΔΑ. Ηδεϊ]. 
παρὸν φρονῆσαι) φρονῶν παρήσομαι Β. Φᾳ. παρὸν μετασχεῖν. 
1100. τοῦ λῴονος {μ8 τ|85. Τὶ, ΑΙά. Ταση. Βι. Βουρὶς. Νδαοῖς, τοῦ 

πλέονος (ἔγοτη {Π6 5601.) Ηρ. Ὠιπᾶ. λωΐονος ΒΗ. Ηαυΐ. οηπ, λωΐτέ- 
ρου γνυπά, ΠΟ]: τοῦ συμφέροντος. ... λείπει ἡ ἀντὶ (ΟΠ. Ἐν 1: 
ὁπ 1099. ὅτε γε παρόντος σοι σωφρονῆσαι τὸ λυσιτελὲς ἀπὸ πλείονος 

(λώονος Ἐ. Β:.) δαίμονος (λαβεῖν αἀᾶ. Βν.), τὸ κάκιον εἵλου, τὸ μὴ ἐλ- 
ϑεῖν. πλείονος (λώονος Ν. Βν.) δὲ δαίμονος λέγει τοῦ λυσιτελεστέρου καὶ 

συμφόρου. Λῴων διὰ λῷστος οοοὺν ἔγθαιιθ ΠΥ ἴῃ βὅορη. 1 δὴν οπδηρῸ 
Ῥ6 τϑαπῖγρᾶ, 1 5που]α ρυοίου λωΐονος: Ὀπύ, 85 Μιβργᾶνα οΌβθυνθϑ, ὑπ6 ἢγϑὺ 
ΒΥΠΔ016 ἴῃ λῴονος τᾶν ΡΟΒΒΙΌΙΥ Ὀ6 5Ππογί, ὃἃ5 ἴῃ ζωῆς Επιτ. Ηθο, 1108, 
δῃώσας Ηδτ. 998. οἰωνοὺς ϑορ!. ΕἸ. 1069. οἰο. τι. πρὸ λῴονος. ΟἿΪΥ 
[π6 ἔουτα λῴων οσοαγβ ἴῃ ὅορῃ. Βιῦ ἴῃ ΟΠουδὶ τιθῦγθ ὑπ6. βοϊαίίου ἰβ. δᾶ- 
Τὴ 551016. απ αου ὉΠ] ΗΪτ5. ὑΠ15 οϑηϊ νΘ ἀθρθπαβ προη {π6 πούϊομ οὗ ἃ σοπι- 
ΡῬαγαύνα ὑνῖο 15. οοπίαϊηθα ἴῃ εἵλου. ὙΠῸ οογγθούϊΐοη τοῦ πλέονος 15 ΨΘΥΥ 
᾿Π ΡΥ ΟΌΘΌΙ6. 

1101. ἑλεῖν 1Π6 πιβ5. Τ. ΑἹά, Τασι. Βε. Βουρκ. ἕλκειν ὁοη). ΜαΒΡΥ. 
(6011. Ἐπιι. Η5]. 1468. ἕλκειν συμφοράς. Μαᾷᾶ. δδ7. ἐφέλκων συμφορας). 
γγαῖς. ἐλϑεῖν αούπν. Ἐτῇ. Βυγρ. (8866. βομο]. ἕλεῖν θᾶ ἐλϑεῖν αὐ οοπ- 
[π5θ8 Απί. 388.) εὑρεῖν ὙΥυπᾷ. (ἴον εἵλου εὑρεῖν οοτηρανίηρ' ΕἸ. 1804, οὐδ΄ 
ἂν δεξαίμην ... εὑρεῖν κέρδος, δᾶ ἴον εὑρεῖν ΤΎΔΟΙ. 35.). αἰνεῖν (“δοη- 
ἐδηἕμηι 6886, αοηιΐο5 06} 67} Ἡΐυτα. Υ αἰβ. Ηανύ. Νάποῖ. ὅομη. βογῇ, ἀντὶ ὈΙπᾶ. 
(πο Θομβίουβ ἑλεῖν ἃ σοΡναρυΐοπ οὐ ἐλϑεῖν ἴῃ 5610]... Θα. εὑρεῖν, ΟΥ 
ἴσχειν, οὐ ἀντί. ΟΥ εἴλου τὰ κάκιστα μᾶλλον. Οὐ εἵλου κακότητα (“μεῖ- 
ϑ6γ,} μᾶλλον. Τῇ οομβύγιοιίίοη οὐ ὑπθ ρϑηϊθνε δαίμονος 18 ΟΌΒΟΙΤΘ, 

ὉΠ16 55 γγὸ γοδᾶ ἄντι. Οἵ, ΕἸ. 1086. ὡς καὶ σὺ πάγκλαυτον αἰῶνα ἐοινὸν 
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᾿ντιστροφὴ α. 

ΦΙ. ὦ ὦ τλάμων τλάμων ἄφ᾽ ἐγὼ 1102 
καὶ μόχϑῳ λωβατὸς, ὃς ἤδη μετ᾽ οὐδενὸς ὕστερον 

ἀνδρῶν εἰσοπίσω τάλας ναίων ἐνθάδ᾽ ὀλοῦμαι. 110 

αἰαϊΐ αἰαῖ. 

οὐ φορβὰν ἔτι προσφέρων, 

οὐ πτανῶν ἀπ᾽ ἐμῶν ὅπλων κραταιαῖς μετὰ χερσὶν 1110 

ἴσχων᾽ ἀλλά μοι ἄσκοπα 

εἵλου. Δηΐ. 565. εἴλου ... πρήσσειν κακά. ὅδδ. εἵλου ζῆν. (Βά. ΚΒ. 588. 
(Εα. Ο. 448. Ῥιι. 41. 448. ΑΙ580 (Β4. ἘΠ. 1518. τοῦ βίου ... λῴονος ... κυρῆσαι. 

1102. τλάμων τλάμων ΔΑ. Κα. 1.. Τ. τλᾶμον τλᾶμον Β. 
ἄρ᾽] ἀρ᾽ Κ'. 
1108. καὶ μόχϑῳ λωβατὸς νυ]ρ. ΤῊΪ5 ἄοθβ ποῦ ϑργθο Ὑν 11} ν. βύγ. 1082, 

ϑερμὸν τὲ (οΥὁ ϑερμον) καὶ παγετῶδες. Βαῦ {Π15 ΤὈΥΠῚ ΔΡΡΘδΥΒ ἴο 6 ο06- 
ΘΒ ΟΏΘΠΥ 1 Υ Πϑ ρα τὰ {10 ΘΟΙΠΠ]ΟῊ ΟἹ. οοπΐο (6. 1124---1147.}.Ψ φιι. 

καὶ λωβατὸς (οΥ μοχϑηρὸρ) ἀνὴρ. ὙΠ ΝΠ μόχϑῳ ααἃ, νούσῳ. 
ὃς ἤδη νυϊρ. Φα. ὅστις, ΟΥ̓ ἜΑΡ ΟἹ ὃς νῦν (ἴο Δηθννοι ἴο 1088, ὥς 

σ᾽ οὐκ ἔμελλον οἷο.) 
“1104, ὕστερον ... εἰσοπίσω] 8ὃο εἶτα μετὰ ταῦτα, οἴο. ΕῸΣ ὑπ6 5Ππουῦ 

5ΥΠ8016 οὖ π6 οῃα οἵ {πΠ6 11ὴ6 5600 οῃ 184. ΤῊϊ5. 15. οὔθ οἵ {π6 ἴδυνν 1ἴῃ- 
βίϑποθβ ἴῃ ΟΡ. οἵ π ἤπ8] 5..0118}}16 οἵ ἃ φΊ γοοῃῖϊο Ὀθίηρ' 5πουθηθα ἴῃ {Π|6 
τη144]6 οὗ ἃ βυϑβίβι, 

1106. ἀνδρῶν] φωτῶν Μοίπ. Απ8]. Ρ. 8320., 6011, Ηδβγοι: Φωτῶν. ἀν- 
δρῶν. Ωᾳ. βροτῶν οὐ ϑνητῶν. ΟἿ, οη 1104. 

εἰσοπίσω) “Πεποοβογέλμ, ἴῃ ἐμέ. ΟἿ, (Ε4. ᾿. 488. Ήομ. Η.  η. 104. 
1100. “σ᾽ αἴτοαῦ, οὐ ΟῚ Ταση Βυ. αν Ἀν Βε: οὐ ον ον ΟἹ ΔΙΠΣ 

αἰαὶ αἰαῖ Ὁιπᾶ, εἴα. : 
1108. προσφέρων] γε 5ποιυ]α πᾶν οχρθοίθα [Π6 τηϊ4416. ὅὋμο]: ἀντὶ 

τοῦ προσφερόμενος. Οἵ, 108. οὐ φορβὰν, ἵερᾶς γᾶς σπόρον ... αἴρων. 
112. εἴ ποτε ... ἀνύσειε γαστρὶ φορβᾶν. ϑοΡμοοῖθβ, Ὁ 15. ὕσιθ, 15 Το πᾷ οὗ 
1 ΥΟΠΘΗΡΊΩΡ' σΟΙΟΘ5. ὅ660 1,00. δα Α1]. 129, Βαΐύ 501Π11 ἀοιιδύ νὰν  αΚο- 
Πρ] ννπϑίμου προσφέρων Ἀ6 τρί. ΤΠθιθ 5Ποι 714 6 βοιηθ ϑηθῃοβϑὶ5. Ρ6- 
ὕγγθθῃ {8158 οἱδιιβθ δηα {Π6 ΤΟ] ννΙηρ᾽ οη6. τ. γᾶς σπόρον, ὃ5 ἴῃ Το Σ 
ἔτ᾽ ἀπὸ χϑονος, ΟΥ̓ ἔτι τὰς χϑονος. Οὐ ϑηρίων, ΟΥ̓ ϑηρθειε οὐ ἰ.. 

1109. οὐ πτανῶν ἀπ᾽ ἐμῶν ὅπλων ... να]ρ. οὔ, πτανῶν. τυ ϑε ΕἾΤΩΙ 
(τ ἃ οοτηχηδ δου ὅπλων) Πω οι]. ἡ τὶ ΘΌΡΙ. Ρ. 11. εὐπτάνων (ὈοίίοΥ 
εὐπτέρων) ... οοη]. Βεουρῖς. οὐ πτανῶν ὅπλ᾽ ἐμῶν τόξων ... Ἡδυ. 

πτανῶν (οοῦν. 0) Κ. 
ἀπ᾿ ἐμῶν ὅπλων) ὅπλων ἀπ᾽ ἐμῶν Β. 
1110. κραταιαῖς μετὰ χερσὶν ἴσ σχων γὰρ, ματαίαις ... ααν. ΟἿ, μι. 

ΤΠ. ο΄. 117. ἄφλαστον μετὰ χερσὶν ἔχων. Ἐπ:. Ηθτο. 964, Δγιγὼν κραταιᾶς 
χειρός. Δέον ἴσχων τοροῶῦ φορβάν. Βα {π6 δρυμοῦ κραταναῖς “ δίγοη, 
ῥγαιυη ἢ ΒΘΘΙη5. ὉὈΠΙ Θϑηΐηρ ΠΘΙ6. Βαϑίαθθ {Π6 56η86 ϑρρθδιβ ᾧο Ὑϑαθῖ θ᾿ 

ΒοΙηΘ  ΠΙηρ' οἷ56, 1 βιιβρθοῦ {Π6 ΡΑΒΒΑΡῸ 5ῃου]ἃ θ6 τοαᾶ {ππ|85: οὐ πτανῶν 
ἀπ᾽ ἐμῶν ὅπλων κρέ᾽ ἀἁμαῖς μετὰ χερσὶν ἴσχων. 1. 6. πανίπρ' ποθ Υ 
ψεροίϑθ]α (φορβὰν) ποῖ ϑηΐμηδ] ἐοοῦ (κρέα). 

1111, ἀλλά μοι ἄσκοπα ...1] Τῆδ 8ὅ6Π0]. οοπϑίσιιοθ: ἀλλά μοι ὑπέδυ 

- 
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κρυπτά τ᾽ ἔπη δολερᾶς ὑπέδυ φρενός" 
ἰδοίμαν δέ νιν, 
τὸν τάδε μησάμενον. τὸν ἴσον χρόνον 
ἐμὰς λαχόντ᾽ ἀνίας. 111 

ΧΟ. πότμος πότμος δε δαιμόνων τάδ᾽, 

οὐδὲ σέ γε δόλος ἔσχ᾽ 

ἄσκοπα Ἀρυπτὰά τὲ ἔπη δολερᾶς φρενός. ΟΥ, τὰ. 298. ἐμοὶ γὰρ οἶκτος 
δεινὸς εἰσέβη. Ηθγοα, ΥΊ. 188. καὶ σφίσι βουλευομένοισι δεινόν τι ἐσέ- 
δυνε. Οα. ἀλλά ιι᾽ ἀπρόσκοπα ... ΟἿ 1281. ὥς μ᾽ ὑπῆλϑέ τις φόβος. 

ἄσκοπα] ἄψοφα ν- ]. 8. ΘΠ. δα Τὶ ΒΊΟΝ το τπρ; γε βῆρια Ρτο- 
ἔδυ 5, 85. ἰῃβη 6 }1γΥ τηογ6 οἱθρεηῦ δπα ρορύϊο, ΟἿ. Τὺ, 967. ἄψοφον ἢ . βάσιν. 
Τυδηϑοΐα ἄσκοπα, “μη[07 6566Ή, μηθαρεοίθά᾽. 1 ΒΌΒΟΙ: ἀπροσδόκητα, ἃ οὐκ 
ἔστι προσκέψασϑαι. ΟἿ, οα ἘΠ. 8604. ἄσκοπος ἃ ,"λώβα. Α]. 21. Ζ,568: 
Ο"ο. 8106. ἄσκοπον ἔπος λέγων. ΔΑπᾶ {π6 οριποὺ ἄφραστος ΤΥ, 694, 1057. 

1119; κρυπτά τ᾽ ἔπη] Οἵ ὕ]γ5568. 
ὑπέδυ] ἀπέδυ δι. “Παυο σοί τπαθ7, λαυθ ἀδοεϊυοα᾽". 
ΜΠ ΘΟ 91: Ὲ 1048. ΟΤΆΘΥΘ ΔΥΘ 5ΠΠΏΪΔΥ 5165 ἴῃ ΤΥὺ. 1087 ἢ ἂν ὧδ᾽ 

ἐπίδοιμι πεσοῦσαν ... ὥς μ᾽ ὦλεσεν. ΖΕ 56, ΟΠο. 265. Επιτ. Μαᾶ, 164. (ϑὅ61Ππ.) 
ἰδοίμαν δὲ νιν "Ἂ Β. Κα. 1,.. Ηώ}]. ΑΙα. ἔδοιμι δέ γέ νιν Τ. Οα, ἐδοί- 

μαν δ᾽ ἐγὼ, οΥ ἰδοίμαν ἐγώ. Οἵ, οπ 1092. 
1116. ἐμὰς Α.1,. 1. Α14. ἐμᾶς Β. Κ΄. ῬοΥμδρη ἐμοί, ΟΥ̓ 509. 
ἀνίας] ἀνίας τάσδε Τ. 
1116 1, “ὙὍΠΘ ΟΠουὰβ γϑίαίθ ὅπ ομᾶυρο οὗ Ὀϑῖπρ' δοϊπδίθα Ὀν ἃ δολερὰ 

φρὴν, ὈΥ 51θυνίηρ' ὑπᾶῦ ὑπ6 βαβουίπρ οὐ ῬὨΙοοίοθίθϑ γθσθ ἀθοσθθᾶ ὈΥ ἴδίθ. 
Οὐ 102 ἢ... .ϑοῆη. 

1116. πότμος σε] πότμος δὲ ὙΥακοΐ. πότμος πότμος σε Ἐπ, Ἡριτι. 
ΠΙπᾷ. εἴθ. ὃ. πάλιν πάλιν 1110. φονᾷ φονᾷ Ῥῃ. 1209. βιοῦν Υ. Ὁ. 
Ρ- 48. τοϑδᾶβϑ 854 ΔΙΥΒΏΡΘ5, ὑμυ8: πότμος πότμος δὲ δαιμόνων τάδ᾽ ; | οὐδέ 
σέ 78 δόλος ἔσχ᾽ ὑπὸ χερὸς ἐμᾶς" στυγε- Ιφὰν ἔχε δύσποτμον | ἀρὰν ἀρὰν 
ἐπ᾽ ἄλλοις. ΤΉγΘ6 ἀοΟΟἤ1 οσούργίπρ ὕπ6 τηϊ66]6. 

πότμος δαιμόνων) ΟἿ, οπ 194. (Εἅ. Ἐ. 84. Απί. 1658. ὙΥαπᾶοΥ οχρ δῖηβ 
πότμος δαιμόνων ἴο τηϑθδηῃ ϑεία μοῖρα, 601]. γίτρ. Ζη. Π. 2571. “γαίδφιε 
Ἃἰξιιηὶ ἀἐ[δηδιιδ ἱπιἰφιιῖς οί... Μαίίῃ. 8. 870. ὁ. 6001: λείπειν ἢ ἐξ. ἐκ ϑεῶν 
γὰρ τύχη τις τοῦτο (σοι ααα. Βγ.) κεκλήρωκεν, καὶ οὐχ ὑπ᾿ ἐμοῦ δεδό- 
λωσαι. κατὰ κοινοῦ τὸ ἔσχεν. 

τάδ᾽ Α. Β. Κ΄ 1,. ΑΙ, τάδε Τ. Ταγτῃ. ὙΠ8 ρουθγητηθηΐ οἵ τάδε ἰ5 ΒΥ 
ὯΟ ΠΊΘΘῊ5 Οἷθαν. ΠΟΘ ΘΟ Βιαθυβ {Π6 Θχρυθϑϑίοη ἃ8 ἃ Ρυθρηῃϑηῦ ΟΠ6, 
βρη γιηρ: “βαίμπι ἀδογιηι ἐθ ἰδημῖέ εἰ ἤωθς πὲ ραίογογῖβ οὐεοϊξ", 601]. Δάβοῃ. 
Ῥοι5. 7141. πῶς τάδ᾽ οὐ νόσος φρενῶν εἶχε παῖδ᾽ ἐμόν (“ἑοπιῖέ, ἄς πὶ 
 μοονοῖ"»); ΤΠ6 βομο]ϊαδὺ οοηβίαουβ ἔσχε ὀοιηπιοπ 0 ΒούΠ οἰδιιδο5. Δἴῤοι 
τάδ᾽ ΒοΙρῚς τηλῦῖκκβ ἃ Ιδοῖπᾶ. τ, πότμος σὲ δαιμόνων τάδ᾽ ἕρξεν (οΥ 
ἔδρασ᾽). Ἶ 

1117, οὐδὲ σέ γε δόλος ἔσχ᾽ Α. Κ. 1,. Α14. Τγη. οὐδέ σὲ δόλος ... 
Β. Τ. οὐδὲ δόλος σέ γ᾽ ... Ηατί. οὐδὲ σέ γε δύλος ἔσχεν Βοιρίκ. ΕῸΣ 
[π6 δἀδιίίοι οἵ γε οἵ, Ηομι. 1]. ε΄. 409. ἢ ὅγε. κ΄. 286. μηδὲ σύ γε. Ηο- 
τοῦ. 11. 178. λάϑοι ἂν ἤτοι μανεὶς ἢ ὃ γε ἀπόπληλτος γενόμενος. ΤΠΘ 
ΤΥαρ ΙΔ η5 ΠΟΥΘΥΘΥ 56] Ο,ὴ τι56 {Π|5 Ερῖο ΤΟυμπ]; ἴῃ ὅορῃ. θαὺ οὴ6 οὐοὺ 
Ἰηβύδηοθ οὐοιΥ5, ἰη (Πα, Τὰ, 1101. ἢ σέ γε ... α. οὐδὲ σέ γ᾽ ἄλλος δό- 
λος ἔσχ᾽΄. ΟΥ οὐδέ σε δόλος ἔσχ. ..--. ΟἿ, οπ 1096. 
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ἌΣ Ἐπ λυ σον δ ΡῈ τς ΜΕΝ ὙΣΣ 

ἄ ᾿Ὲ Ὺ ὺ , ᾿ ᾽ν ΑΙ 
Ψ- -ς; ΕΝ Ὃς 
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ὑπὸ χερὸς ἀμᾶς. στυγερὰν ἔχε 
δύσποτμον ἀρὰν ἐπ᾽ ἄλλοις 1120...) 
καὶ γὰρ ἐμοὶ τοῦτο μέλει. μὴ φιλότητ᾽ ἀπώσῃ. 

Στροφὴ β. 

Φ]. οἴμοι μοι. καί που πολιᾶς 1128 

[1198-- 1145. --- 1140---1168.] 

ἔσχ᾽]Ἱ ΟΥ, οῃ 8381. ἐπεὶ ἔσχε μοῖρ᾽ 4χιλλέα ϑανεῖν. 1097, (ΕΠ. Ε. 718." 
4. ἔρξ᾽, οὐ εἶλ΄. 

1118. ὑπὸ χειρὸς ἐμᾶς να]ρ. ὑπὸ χερὸς ἐμᾶς Μυβρὺ. ὑπὸ χειρὸς 
ἀμᾶς ΒΕΣΕΈ. τὸ; ὑπὸ χερὸς ἁμᾶς, ΟΥ ἐμᾶς ὑπὸ χερός. 

στυγξρὼν ἔχε δύσποτμον ἀρὰν ἀρὰν ἐπ᾽ ἄλλοις νυ]ρ. Θι: τὰν στυγε- " Τὸ 
ρὰν ἔχε ] δύσποτμον ἀρὰν ἐπ᾽ ἄλλοις. 1. 6. “δένδοί ἀραϊΐπδέ οἶμον (ἐλ6 φοα5) 
οι" παίοξμί απα ἰμοίίο55 ἱμεργ ϑοαίϊοη (1118. ). Ῥιῖμα: “υογίο αἰγα5 ἔμαϑ ἴηι ᾿ 

αἰϊο5᾽. 50 ὅ6 801, Οἵ, Ῥύϑοι. 468 ἔ, 1Π|, α΄. 296. ἄλλοισιν δὴ ταῦτ᾽ ἐπιτέλλεο, 
μὴ γὰρ ἔμοιγε. 

1119. ἔχε] “δίγεοι". ΟΕ, ΤΠ]. γ. 3208. τὼ δὲ διὸ Σκαιῶν πεδίονδ᾽ ἔχον 
ὠκέας ἵππους. ε΄. 8290. ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐπ᾽ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους. 
Ἡδτοᾶ, Υ͂Ἱ. 9ὅ. οὐ παρὰ τὴν ἤπειρον εἶχον τὰς νέας. 1. 4. ἐπεῖχε. Ῥιπᾶ, 
ΟἹ. 11. 160. ἔπεχε νῦν σκοπῷ τόξον. τιν. Ηογο, 984. ἄλλῳ δ᾽ ἐπεῖχε τοξ΄. 
Ηδν. 840. λαβὼν δὲ χερσὶν ἡνίας Εὐρυσϑέως Ι πώλοις ἐπεῖχε. 

1120. ἀρὼν Ἐ'. Εν, οἴο. ἀρὰν ἀρὰν Α. Β. Κ' 1. Τ΄ ΑἸ4, Τατη. Βγ. 
1121. “ΔῸΥΡ 1 ἂπὶ απωϊοιιδ. αδομέ ἐλμῖδ, ἐλαξ ψοῖι δμομία ποὲ γυϑἼθοί (οι) 

Γϊοπαελίρ". 
1128 ἢ “ῬμΙΠοοίθίθβ, τυ ποῖῦ Ῥαγἱηρ' ΘΗ δὐὐθηθίοι ἴο {π6 ΟἸοῖτιθ, ἴη- 

αα]ρῸ5. ἴπ 8 ἱΠΠΘΟΊΠΘΥ Ἃἀἰσβου θύοι οὐ ὅΠ6 τηϑηηθι ἴῃ ὙΠῸ ΤΠ γ 5565. τῶ 
ΡΙΟΌΔΌΙΥ οὖ ὑπὸ τποτηθηῦ Θχτ!ηρ' ἴῃ ὑπΠ6 Ροβϑϑθϑβίοη οἱ ὨΪΒ "ονν --- Π6 Ὑγ0 
μδα ᾿ηῆϊούθα 5.0 ὈΠΒΡΘΘΚΑΌΙΘ ὙΔΙΒΟΥῪ ΟἹ Π6 ἸΟΠΘΙΥ συ θυου ᾽, ϑολη. 

1128. οἴμοι μοι Α. Κ. Τ᾿. ΑἸά. οἵ μοι μοί Τ,.. οἴμοι οἴμοι Β. οἴμ᾽ 
οἴμοι Θοη7. Βοιρῖς. Οὐ οη 788. 1086. ἘΠ, 1160. 1162, 

καί που (“που ᾿ἰπδουύιτη ἃΡ ϑ, πὖ νἱάοίαν’’, Τ1π4.}] Ωα, ἤ που. (Ο 
Α]. 882. ἦ που πολὺν γέλωϑ'᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς ἄγεις. 022. 860. 1229.) Οὐ καάπ 
(κατα) που ΄... γελᾷ μου. Οὐ πάρ (παρα) που ... ϑῖνα καϑήμενος. 1 ἄο ἡ 
ποῦ 566 Π6 Ἰοσὲθ οὗ καὶ ΠΟΥ, 

πολιᾶς πόντου ϑινὸς ἐφήμενος (ἐν. ΗΔ}. {16 Ιη55. γῈ]ρ, Αἢ 1ῃϊ δα θη οἵ 
11 ΥοεΣ 349. αὐτὰρ ᾿ἀχιλλεὺς Ι δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕξετο νόσφι λιασϑ'εὶς,] 
ϑῖν᾽ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπὶ οἴνοπα πόντον. ϑΥΟΙΥ ΤποΥΘΟυΘ ννγῸ 
5801 14 γοδα Ποῖ πολιοῦ, ποὺ πολιᾶς, δἃ5 ΤΠ ΠΥ 4180. ῬΥΟΡΟΒΘΒ. ΤΗΘ 60Π1- 
ἴὭΟΠ γΘΔ ΑἸ ηρ᾽ Ο8ῃ ὝΡΕΤΗΝ ΠῚ: αρρουβθα ὈΥ Δ]. 7. κυνὸς “ακαένης ὥς τις 

εὔρινος βάσις, δι γραῖαι ὄσσων πηγαὶ ϑηα λευκοπήχεις Ἰτύποι χεροῖν 
ἴῃ ἘαχΡ. Οἱ. Απύ, 3384. πολιοῦ πέραν πόντου. οι. 1]. μ΄. 284. ἐφ᾽ ἁλὸς 
πολιῆς. ο΄. 190. πολιὴν ἄλα. φ΄. ὅ9: πόντος ἁλὸς πολιῆς. Οἄ. β΄. 261. 
πολιῆς ἁλός. μ΄. 1417. πολιὴν ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς. Ῥίπᾶ, ΟἹ, ΥἹΙ. 61. 
πολιᾶς ... ϑαλάσσας. ἙἘχίπηα Βτ. ΑΠ8]. 1, 59. πολιᾶς δϑαλάσσας. ΑΥἱδί, 

Αν. 80. πολιὸν πέλαγος. ΔΥΌ ΠάΟΥ ΘΧρ] απ [Π6 Θομμηοη γὙΘϑα ηρ᾽, ὃἃ5 Ραΐ 
ἴου πολιοῦ πόντου ϑινὸς, δΔοοογάϊηρ' το ΤΥΔΡΊΟ τπβᾶρθ, Απᾶ βομποία: ““πόν- 
του ϑινὸς [ΟΥ̓ΤῚ5Β 0Πη6 1ᾶθ8, ἕο νγμῖο ἢ {Π6 πολιᾶς 15 Δηποχοᾶ’, ΟἿ, οἡ 160. 

᾿ 
' 
[ 
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πόντου ϑινὸς" ἐφήμενος 
γελᾷ μου, χερὶ πάλλων 1125 
τὰν ἐμὰν μελέου ἐροφὰν, 

Ἁ 3 , 9. ας ἢ 
ταν οὐδείς ποτ΄ ἐβαστασεν. 

ὦ τόξον φίλον. ὦ φίλων 
ΔΨ 2 ’ 

χειρῶν ἐκβεβιαόμενον, : 

ἡ που ἐλεινὸν ὁρᾷς, φρένας εἴ τινας 1180 

νον ἜΑ Λα μα  ἐκόω Ὁ 

Τό ρν ἢ πο δδι, 
γνν 

τ 

᾿ ᾿-. 

Α]. 612. νυκτὸς αἰανῆς (αἰανὴς 1,.) κύκλος. Απί, 198. τόδε νεῖκος ἀν- 
Ἄ δρῶν ξύναιμον. Ῥιπᾶ, Ῥ. 1. 46. βαϑεῖαν πόντου πλάκα. Ὑἱτνρ. Ζῦυ: Υ. 124. 

- “φριηιαηέΐα οοηπίγα | [ἰογα". ἸιΟΌ. δᾶ ΑἹ. 1. Βαυΐ 5.6 ἢ ραβϑδρθθ 885. ΝΥ ἁπᾶρυ 
ΙηΘϑη8 816 αἰβουθηῦ ἴγοτα {Π6 ρυθϑθηῦ οὔθ, 1 γοίδϊη πολιᾶς, Ὁπουρῖ 1 

; Ὁπϊπὶς {πὸ ὑστιθ γϑϑᾶϊηρ' 15 πολιοῦ. ΤΠ6 σϑηϊῖγα ϑινὸς ἄδρθηᾶβ ΔρΡρΡδύΘαΌΥ 
πὴ οἡ ἐφήμενος. Ομ ποΙ4. ἴ5 τηϊβύδιςθη ἴῃ Ὁπιπκίηρ' 10 ἀθρθηᾶβ οα που. Οἵ, Αὐἱδῦ, 
Ει γ65Ρ. 1021. πηδᾶτε παρὰ ... ϑῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτου. Βυῦ ρΡγΟΌΔΡΙΥ {π6 τὰ 
᾽ς γχρϑαϊηρ 15 ϑινὶ (οΥ ϑῖνα) καϑήμενος. ΤῊΘ πδιι8] οοπδίγαοίίΐοη οἵ ἐφῆσϑ'αι 
; 15. ὙΠ ὑπ6 ἄδύινο (Οα. 12, 21. οἴοα,). ; 

τξ 1125. γελᾷ μου] “16 ὦ ἰαμρλίης αὐ μιο᾽. Α τδγθ οοπδίγποίίοι, 1 ἴῃ- 
Ἵ αἀθρα [Π6 γϑϑαϊηρ' θ6 ἔγι6. γελᾷ 15 ΠΘΥΘ ΔΡΡΘΥΘΗΟΙΥ τι564. 1ῃ {ΠῸ 56 286 οἵ 

Κα καταγελᾷ. Θυ, γελᾷ μοι (οἵ, Α1]. 958. γελᾷ τοῖσι μαινομένοις ἄχεσιν πο- 
δε λὺν γέλωτα). Οὐ γελᾷ ν μοι (Απί. δὅδ1. γέλωτ᾽ ἐν σοὶ γελῶ). Οἵ γελᾷ 
ΗΕ που. ΜΥΔΙΚΘΗΘΙα ἃ1580 ῬΥΌΡοβθβ γελᾷ μοι. ΤΠηΘ ϑαθ)]θοῦ οὗ ὁουγβα 15 ]γ 5565. 

ἢ χερὶ Τ΄ Τατη. ΒΥ. χειρὶ Α. Β. Κ. 1,. Ηδ11. οἴο. ΑἸ. 

πω αν τῶν 

πάλλων] Επν. ΕἾ. πο. 89. ἡ τόξα πάλλων. 

Ἢ Ἅ 1126. τὰν ἐμὰν μξδλέου τροφόν] ἽΤἼ6 ϑρρογί (γιεαπϑ οἔ διρρονε) ΟΥ̓ Ἠ16 
ὲ τορεἰολοά για. ὧὃο (Βα. Ος, 844, τἀμὰ δυστήνου κακα. ΤΥ. 7177. τὸ σὸν 

μόνης δώρημα. Αὐἷδί. ΝᾺΡ. 1902. ἡμέτερα κέρδη τῶν σοφῶν. Μαίίμ, 
8. 460. 

τροφαν] τρυφὰν Ἐοῖθ6. “τροφὸν Δ͵65561, ΒοΙἢ ψτοπρὶυ. ΟἿ 981. 933. 
1282., ἴῃ Ὑὑῃῖ ἢ Ρᾶδδαρθθ ῬΗΙΠοοίοθίθβ 08115 Πὶβ θοὸν δηα γον Πὶ5 βώον. 
ΑΙθο 958. Ἡθαῖπ: ““ ψιούαΒ 'ρ886. ΡΥῸ ἅγοα, ΘαἾτι5 ΟΡΘ νἱούαπι 5101 ΡῬΔΙΘΥΘ 
ΒοΙοραῦ ῬμΙοοίοίοβ, Ρομῖθιγ᾽. φὰ. τὰν ἐμὰν βελέων τροφάν. ΟἿ 1181. 
τὰν πρυσθ ει βελέων ἀλκάν (τι. τροφαν). 

1127. τὰν οὐδείς ποτ᾽ ἐβάστασεν] Ἑχοορὶ οὗ οοιγβθ. Ηδγοι]θ5, ὑποῖν 
ΓΟΥΤΏΘΙ ΟΥ̓ΠΘῚ. ΤΠῸ ΒΠουῦ 50118}}16 αὖ {πΠ6 ϑῃα οἵ {Ππ8 1ἴὴη6 15 θχοιιβθᾶ θγῪ {Π6 
Ῥϑῖιβα ἴῃ [Π6 β86η86. ὅθε 614], 46 Υ. Ὁ, ρ. 88. 

1128. ὦ τόξον φίλον] Α5 ὦ παῖ κάκιστε. ΜΑΙ. δὲ 577. 
φίλον] φίλων ΑΙ. Τατη. Νοί "" ΤΏ58. 

ὦ φίλων] Ωα. ἐκ φίλων. ΟΥ ὦ (ὦ ᾽κ) τούτων, οὐ ὦ ᾿ξ ἁμῶν, οὐ ὦ 
τοῦδ᾽ ἐκ... Απβνθιθᾶ Ὀγ των ἀλκὰν ἴῃ ν. 1151, Ἷ {Π6 Ὑϑϑαϊηρ' ὑπθυθ θ6 
βΒοπηά. Ι 

1129. χειρῶν Α. Β. Κὶ Τι. Ηδ1]. ΑΙ4. χερῶν Τ, Ταχη. ὙΥΒΙΟΙ Ιδἰίου τϑαᾶ- 
ἴηρ᾽ 15. ῬΘΥΠΘΡ5. ΡῬΥΘίθυ 9 0]6. ΟἿ, οῃ ν. δηΐ. 1152, 

ἐκβεβιασμένου) ΟἹ. Τ; ἐξηρπασμένον βίᾳ. 
1180. 7] εἴ (δῦ ομαηροᾶ ἰο ἢ ἃ τὰ. Ρ1.) 1. ΟἿ, Τὰ. 846. ἦ που ̓ ὁλοὰ 

στένει. 

ἐλεεινὸν ἫΝ 58. Δα οἹ ἃ δα. ἐλεινὸν Βν, οἰ6. ΟΥ̓ ΤΥ. ὅ28. τὸ δ᾽... 
ὄμμα νύμφας ἐλεινὸν ἀμμένει. ΖέΒομ. Ῥτοιι, 2346. καὶ μὴν φίλοις ἐλει- 
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ἔχεις. τὸν Ἡράκλειον 
ἥλικα τόνδε σοι 
οὐκέτι χρησόμενον τὸ μεϑύστερον " 
ἄλλου δ᾽ ἐν μεταλλαγᾷ 

νὸς εἰσορᾶν ἐγώ. Αὐῖβυ. ἤδη. 1068. ἐλεινοί, οι. Ἡ. ΟεΥ. 288. τοῦ δὲ 
κασίγνηται φωνὴν ἐσάκουσαν ἐλεινήν. 

ἐλεινὸν ὁρᾷς γα ]ο. «7λοιι δοποϊαοδί ὁπ ἀοϑογυΐηᾳ ΟΡ ρῖίμ". ΟἾΠοΥδ 
Θχρ απ : “7 λοις ἰοοκοδέ ρἱζ 1". Ἑχίαγαᾶϊ οογγθοῖθ: ἐλεινὸν ὁρᾶν. Βαγρθδ: 
ἐλεινὸν ἐρεῖς (“γοιῖι εοϊ! δα ἐξέ ἴδ οἰίρῦμα »). α. ἐλείν᾽ ἐσορᾷς, “λοι, Ἰοοξοϑί 
οη ιοἱέλ" ρἱέψ, ἐλοιι οαϑδίοδί ἃ ἰοοῖ οὔ πῖ-- Βαΐ 1 ποὺ διιβρθοῦ {π6 {χππ86 γϑϑαᾶ- 
ἴπρ' ἰο Ῥ6: ἦ που ἕταϊῖρον (οΥ᾽ ὀπαδὸν) ὁρᾷς ... τὸν Ἡράκλειον ἄϑλιον. 
(4214.), οὐδέ σοι ... 

1181. ἔχεις {Π6 ἴΏΒ8. ΑἸΑ. δῃα Ἰ᾿αΐθ οαα. ἴσχεις Τ. Ταχῃ. Οδηΐ. ΤοαρΡ. 
Βγ. ἔκτησο Ηδτ. οὐκέτι ΔΉΒγοΥ 5 ἴο πὶ 1154. 

1182, ἄϑλιον Α. δι]. Βνυ. Βούρὶς. ἄϑλιον (γρ. ἄϑλον, ἴῃ τηϑ γ᾽, ἕν ΠῚ. 
εξ. ἴῃ 1.) Κ᾿ 1.. ἄϑλον Β. Ε΄ ΑΙ4ά. ἄεϑλον ὙΤ', Τατη. ἄρϑμιον (. 6. φέ: 
λον) Ετῇ. Ηϑυτη. ὑγαπᾶ. ὅομπ, Νάαοκ. δαδόχον (ἢ) Ηδυί. σύννομον Π1πά. 111. 
(ξύν. 11.). ἄοξον (᾿ απιμμπι, αἀγμίογοηι", ΖΕ ΒΟ. Δρ. 281., οὐ τὸν Ἡρακλεῖ 
συνάεϑλον, οΥ ... ὁμαάεϑλονὴ) Μυβρῃ. τὸν Ἡ ρακλεῖ (οΥ περ ῆ Σ γ᾽) ὁμαϑ- 
λιον (85 ὁμοπάτριος, ὁμοβώμιος εἰ6.) ΑΥγπᾶϊ. 861|01: ἀντὶ τοῦ ἐμὲ, τὸν 
τοῦ Ἡρακλέους διάδοχον. ὥϑοΙηθ ποῦῃ ΒΡ. Ὑ]ηρ' “ἡ δοπιραπίοη, αἰϊθπάαπι᾽ 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο 6 γοααϊνθα. Ηφθπηοθ 1 σποῦ]α βαρροδῦ προσπόλον, ΟΥ̓ σύμμαχον. 
Οὐ τὸν Ἡρακλεῖ ποτ᾽ ἄρϑμιον. (Οἅ. π΄. 421. οἵ δ᾽ ἡμῖν ἄρϑμιοι ἤσαν. 
ΖΈ 50}. Ῥύότη. 191. εἰς ἀρϑμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα. ἩΘΡΥΟΒ: ἄρϑμιοι. φί- 
λοι, παρὰ τὸ ἡρμόσϑαι καὶ συμφωνεῖν ἡμῖν.) Οὐ τὸν Ἡράκλειον ἥλικα 
τόνδε σοι εἴα. Οὐ ... ἄϑλιον ὧδε, σοί τ᾽ οὐκέτι οἴο. ΟἿ, οχ 1189, Ἐν- 

᾿Βαιγαῤ οἶδοβ ῬμΠ]οϑίν. Ι6οη. ΧΥ͂ΙΙ. ρΡ. 889. ϑεράπων δὴ γενέσϑαι τῷ Ἢρα- 
Ἀλεῖ ὁ Φιλοκτήτης ἐκ νηπίου, ὅτε καὶ φορεὺς εἶναι, οἵ τῶν τόξων, ἃ δὴ 
καὶ ὕστερον μισϑῷ λαβεῖν παρ᾽ αὐτοῦ τῆς εἰς τὴν πυρὰν ὑπουργίας. 
ϑηῆθον ἴοο, 85 Δυμαΐ οὔβϑυύνθϑ, ἴῃ Ἤργο. (Εἰ, 1717 681185. Ππῖτὴ “ Α]οϊάω σοριὶ- 
ἐοηιῦ; δηα Πιοΐγϑ Οτοῖ, 1. δηα ᾿βδενταβ 8 2. 1Π. 402. “οοηιΐέοηι ἢ] ΟΥ̓ Οἰμϊὶα ". 
Απα ἴῃ Ἡγνρῖη. θὰ}. ΟΟἸ,Κ11. {Π6 οἷοδθ ἔγιθηϑῃῖρ οὗ Ἡδγοα]οθ. δηα ῬΠ:- 
Ιοοίδίθβ 15 τθοογυᾶβθᾶᾷ, ΟἿ, 262, 1406. ΤΥ. 51. 110. ὅ76. 918. 916. ΤΙ διά- 
δόοχον οὗ [Π6 βαβο]Ἕαβί 18 ΡΘΙΠΔΡΒ 8, ΘΟΥΓαΡ ΟῚ οἵ διάκονον. 

ὧδε ΒΘΘΠΊΒ ἔαα]ῦν. ᾧκ. τόνδε οὐ οὐδέ. ΟἿ, οπ 1180. 
1188, οὐκ ἔτι] ῳυ, οὔ ποτε. ΟἿ. οπ 1124. 
χρησόμενον] χρήσομαι, Ηδυ]. χρυσόμενον Β. 
τ0] Οὐ. τι' “αἱ αϊ". 
πεδενεῖβοῦ Α. Β. Τ. Δ14. Τατη. μεϑ'᾽ ὕστερον Κ. 1,. 
1184. ἀλλ᾽ ἐν μεταλλαγᾷ {1 πι85. ΔΑΙ4. Ταγη. ΒΥ. Υυπᾷ. ΒοτΙρῚς, 

ἔτ᾽, ἀλλ᾽ ἐν μεταλλαγᾷ ([παὺ Π6 τηθίγϑ τη δ Ὺ ΠΙΔΤΤΊΟΙ ΖΘ ΥΠ {πα΄ οὗ 1157. 
ἐμᾶς σαρκὸς αἰόλας) Ἡδοτι. δΥάπᾶ. Ὀϊπᾶ. βομη. ἐν γὰρ μεταλλαγᾷ γί, 
χεροῖν δ᾽ ἐν μεταλλαγᾷ Ἡδτγί. ἀλλ᾽ αἶδν μεταλλαγᾶ οοη]. ΒΕΥΡΊς, 64. ὅγε, 
ΤΊ6 οοηϊπποίϊοη οὗ οὐκέτι νὰ ἔτι ΒΘΘΙΩΒ Ἰῃ ΔΘ ΘΠΒ10]6, ὑποτιΡῚ ΟΠ ηοΙα. 
ΒΌΡΡΟΥΙΒ ἴ0 ἔγοιη Ρίμᾶ. Ν. ΙΧ. 47. οὐκέτ᾽ ἔστι πόρσω ϑνατὸν ἔτι σκο- 
πιᾶς ἐφάψασϑαι. Α ἀοιυθίξα] ΡδΒ58 66. φα. ἄλλου δ᾽ (ον τὰ νῦν δ᾽) ἐν 
μεταλλαγᾷ. ΟὖΥ ὅστις ἐν... ΟΥ ὅς γε νῦν ... 

μεταλλαγᾷ Β. Κα. 1,.. 1. Γν μεταλλαγῇ Δ. δ]. ΑΙΔ. 5600]: μεξτα- 
βολῇ. ΜΥαμᾶσυ θχρ]ΐηβ: “ἰη πιμέαέα ροϑϑθϑϑῖοηθ (ἴῃ αἰζμ6 ροβδϑ6ϑδῖοη6) υἷγὶ 



ὁρῶν μὲν αἰσχρὰς ἀπάτας, στυγνὸν δὲ φῶτ᾽ ἐχϑοδοπὸν, 
μυρί᾽ ἀπ᾿ αἰσχρῶν ἀνατέλλονθϑ' ὃς ἐφ᾽ ἡμῖν κάκ᾽ ἐμήσατ᾽ 

γι ἔργων. Φ ΤΎΥΡ 

ἣν ὦν 

υαῇνὶ σοδίαγὶε᾽. ΘΟΠποΙα: “Ἰογβαγῖβ ἴη ροδϑοϑϑίοθθ αἰϊιδ, φιιθηὶλ ἡμθοιηι 6ΟΉΙ- 
ηιμέαδέϊ, αοηιϊγῖ᾽. 

1185. πολυμηχάνου] 1. α. πολυμήτιος. Οὐ 4]. 964, πολύτλας ἀνήρ. 
ο΄ {Π|γ8565 15 πηθϑδηῦ, Μυβργᾶνα οοπηθοίβ ἀνδρὸς νυν ἐρέσσει, τοίουυϊηρ [ο 
ἊΝ μῖ5. ποίθ οὐ 1ὕπινὶ ΤΡ. ἀ. 1078. ΟΥ οἡ ΤΊδοιμ. 267. Ῥοϑυμαρδ {π6 γὰρ τϑδᾶ- 

ὯΔ ἴηρ 15 ᾽κ πολυμηχάνου ... “Αγ ὑγαηπαϊεηοά (υυἱοϊ ἀφ, ριϊ6α) ὃγ α ἐΥ̓αΓ έν νιαηῦ. 
ΝΠ" Βυΐ 866 πέᾶτχί. ποΐθ. 

ἐρέσσει] ὅ6Π01: στρέφῃ. ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐρεσσόντων. ΒεΙρῚς 

ἜΜ ὙΥ ΟΝ 

ΕΣ ᾿οομπ]θοΐαγ5 ἐρύσσῃ, ἱ. 6. “ἐλοιι υοἷϊέ ὅ6 αγανυη. βογ Εἶον γϑδ 45 ἐπέσσει (90]]. 
Π΄.ς Ζβοι. Ῥεῖβ. 121. ἔσσεται). ΤῊΘ γον ἐρέσσειν ἰδ πιδθ4 οὗὨ ΦΥ͂ ααΐοῖς δπᾷ 
εἶ Ο γδρία ταούϊοθ. ϑυιϊάδθ δχρίδίηβ ἐρέσσουσι ὈΥῪ εὐτόνως (συντ.}) κινοῦσι. 
τ΄, ἢ οη Α]. 261. Απῦ, 168, ἀπᾶ Ἄθονβ 189, Οἱ, Επτ. Τρ. Α. 188, ἀλλ᾽ ἴϑ', 
ο΄] ἐρέσσων σὸν πόδα. Οα. ἑλίσσει (οἴ. ὁπ Α]. 261.). Βα 5οηθ ἔπΐπσθ νυ 
π΄ 5665 Τοαυϊτοα ὈΥ {Π6 56η886, 1 ψομ]ᾶ τοϑᾶ ἄρ᾽ ἔσσει, οΥἡ ἀνέρος ἔσσει 
ΠΝ, ((π6 ἐρ ἰπ ἐρέσσει ΡῬΥΟΡΘΙ͂Υ ΤΟίδυυηρ ἃ5. ἃ ΤΠΔΡΡΊΏ8] οογγθοίΐοι ο ἀνδρὸς, 
ξ τηἀ᾽οαύίηρ {π6 ἔσθ τϑϑάϊηρ ἰο Ὀ6 ἀνέρος). ὙΥ ΑἸΙκΘ 614 ΔρῸΪν σοιηραγθβ γ γρ, 
᾿ΐ Ἔ ΖΚ. ὙΠ1|. 619. “ηγαΐμγ χα ἵπέθυ χα πιαπιδ δὲ ὀγαολίω υογδαΐ  ἐογγίδίϊοηι ογ ἰδέ ϊδ 

ς φαϊφαηι". 
1186. ὁρῶν μὲν. .] ΕῸΣ {Π6 Ροβίμοι οὗ μὲν ΥυπαοΥ ΘΟΙΊΡΑΧΘΒ 79. 

ὁρῶντα μὲν ναῦς ... ἀπὸ δε δ᾽ οὐδέν᾽ ἔντοπον. (Βαὺ {Π15 ρα55δρ6 15 ΒΟ η6- 
γγμϑὺ αΙ 551 ΤΉ118.,) ΑΠα Π6 ΘΧρ]ϑῖη5: “ἔμ7}0}65 7γΧαιαθα ἱπυϊδὶ ᾿οδίΐδ, 1. 6. υἱα6η5, 
ψιιὶ ἐμγρ65 δογιηιΐδὶέ γγακεῖ65, ἱπυΐδιηι Ποδέοηι, ἼΠ6 αἰσχρὰς ἀπάτας ΔΡΡΘΔΥΒ 
ἴο ΥΘΙῈΥ ἴο Νϑορίοϊθιητβ, {π6 τοϑῦ ἰο {Π|υ88685. Οα. ὁρώμενον τὰς ἀπάτας... 
Οἵ ὁρῶντος (ον) αἰσχρὰς ἀπάτας ... 

1187. στυγνόν τὸ [π6 π|85. ΑἸ4. δι, απ. ὅπη. Νϑαοῖ. στυγνὸν 
δὲ Τύχη. ΒΥ. νι. Βουρκ. Ὀιπᾶ, ΟἿ οἡ 1066. 

1188. μυρί᾽ ἀπ᾽ αἰσχρῶν ἀνατέλλον θ᾽ νυ]ρ. ἀηᾷ 1αΐ6 οἀ4. μυρέα τ᾽ 
αἰσχρῶν ... ὁοη)]. αοΥηῃ. τῇ. αϑαῖκ, ὅοθη. ὙΠ ΠαΘΥ Θχρ]ϑίηβ: “ἐμημηιοΥα 
6ῳ ἐμγρίδιιδ πιαϊΐ5 {{{18 οαογίγὶ βαοϊοηίθηι, ψιῶῦ ἵπ πιὸ φπαολίπαΐζι δοι". (1. 6. 

δ ηρ᾽ Τηὴ6 ἴο ᾿ἴγθ ἃ ν]θίοῃθα οχἰϑίθηοθ Ὀν ἢγθύὺ ρα ηρ' Τη6. ΘΒΠΟΙΘ Οἢ ὃ 
ἀοβοσῦ 1β]8 πα, θα ὑπμ6η ΟδΥΎγἱηρ' ΟΥ̓ ΤΥ ΟἸΪΥ τηθϑη5 οὗ βαρροῦῦ.) Βαΐ {π6 
Ρᾶβδαρθ 15. δυἱ απ] οοΥγαρί. α. μυρία δ᾽ αἴσχρ᾽ ἐξανατέλλονθ'᾽ ... ΟΥ 
μυρία δ᾽ αἰσχρῶς ἀνατέλλονϑ'᾽ ... ΟΥ μυρία γ᾽ αἴσχρ᾽ ἔργ᾽ ἀνατέλλονθ᾽ ... 
Τυδηβαία ἀπ᾿ αἰσχρῶν “ἤγοπι Παπιοΐμί ἀδοας οὐ αγίϊοος". Ἠδ τηθϑπβ {π6 
ἐΥοσ Ὁ]65. Ῥγοσρῦ ἀΡοσ ΐτη ῬῪ ὑπ6 5Πδηηθία] αὐ ϊῆοθ5 οἵ ΤΠ γ5565. ΤΠ] ηδεσᾶαν 
κακὰ, ἃ5 τεχνᾶσϑαι κακά ν. 80. 

ἀνατέλλονθ Β. Τ᾿ Τατη. ἀνατέλλοντα Α. Κ. 1,.. Α14. β6101: ἐσόμενα. 
61: ἀναπέμποντα. ΜΝ αἰκοῖ: “παβοὶ ψαοϊοπέοηι, ργοαιοοηέθηι" (1. 6. Νϑορίοϊο- 
τητπη). ᾿ἀνατέλλειν 15 ἰγαπδιἐϊγο ἴῃ Ριίπᾶ, Ιβέμτα, ΥἹ. 110. Ζέρκας ἁγνὸν 
ὕδωρ, τὸ βαϑύξωνοι κόραι ... ἀνέτειλαν παρ᾽ εὐτειχέσιν Κάδμου πύλαις. 
Βευύῦ Πού 1 ϑιιβροοῦ 1Ὁ 15 1η γϑηβιύνθ. 

1189. ὅσ᾽ ἐπθ τη55. δα ναρ. ὃς ΒοΙΙ. ΠΙπᾶ, 
ἐμήσατ᾽] Ετοτι μήδεσϑαι. ΟἿ, 1114. τὸν τάδε μησάμενον. ΖΒο!. ΟΠο. 

οϑὅ. ἐπ᾽ ἀνδρὶ τοῦτ᾽ ἐμήσατο στύγος. Δδ. 1011. τί ποτε μήδεται; 1078. 
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πολυμηχάνου ἀνδρὸς ἄρ᾽ ἔσσει., [185 

Ἴ 
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ΧΟ. ἀνδρός τοι τὸ μὲν ἔνδικον κατειπεῖν. 1140 
εἰπόντος δὲ μὴ φϑονερὰν 

μέγ᾽ ἐν δόμοισι τοῖσδε μήδεται κακόν. Ἠοπι. Οἄ. 11, 414. τίπτ᾽ ἔτι μεῖ- 
ζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον; 

ἐμήσατ᾽ (ἐβήσατ᾽ Β. ρ1:) Ὀδυσσεὺς 11Π6 τη855. Τ' ΔΙΑ. Ταγῃ. Βε. ἐμήσατ᾽ 
οὐδεὶς (80. ἄλλος) Θ01]. Αὐπᾶΐ (90]]. Α]. 434. ἄνδρα οἷον οὔτινα. .ν ἜΈΒΟΠ, 
Ἐπ. 672, οἷον οὔτις ἀνθρώπων ἔχει. ΒΟΡΗ. ἘΠ, 689. οὐκ οἶδα πδεδ δ δ᾽ 
ἀνδρὸς ἔργα ...). Βοιρκ. βόμη. ἐμήσατ᾽ ἄλγη Ἡη. ἐμήσατ᾽, ὦ Ζεῦ 
Τιηᾶ, Νδιοῖς. δογί. ἐμήσατ᾽ ἤδη Ἡυί. ἐμήσατο ΐ .- Υαυμά. ἐμήσατ᾽ 
βόμη, ἐμήσατο Ζεὺς (ον ἐμήσαϑ' ἁνὴρ) Φοη]. Ηδτπι. ἐμήσατ᾽ ἄλγη (ἁνὴρ, 
αὐτὸς, ὦ Ζεῦ, οΟΥ ὦ ϑ'εοὶ) ὁοη. ΞΟΠ. ἐμήσατ᾽ ἔργα οὐ Ύ5. φυ. ἐμήσατ᾽, 
ὄψει (οΥ ΞΕ τϑϑαϊηρ στυγνόν τε). Ὀδυσσεὺς ἈρρΘδγδΒ ὕο 6 ἃ ΘΟΥΤΕΡΙΙΟΙ 
οὗ ὦ Ζεῦ ((Εἃ. ΕΒ. 1201. Αὐἱδῦ. Αοπ. 2328.), οὐ 6156 ὕἤο πᾶνθ οἵϑρὺ ἱπ ἔγοιη 
ὃ ΡἼΟΒ5. 

1140 ἢ ΤΊΘ ΟΠοστιθ, Ὑν 116 ὑΠΘῪ Δ]Π1οὸνν ὑπαὺ ῬμΙ]οούθιθθθ μα 5. σοῦ γθϑβ0 
ἴο ΘΟΥΡ] δῖ οὗ ἐπ 1π]ῸῪ ἰπηϊούθα προη Ὠΐπι, ΤΘοοιητηΘηα τηοαογϑύϊοι, δηᾶ 
Θάν 1586. πὶ ἴο αὐδύθϊη ἴγοὰ ΠΔΥΒἢ. 8ηα δριβῖνα Ἰδηριιαρθ, ᾿πϑβιμιιοῇ ε5 {Π1γ5- 
565 (ΟΥ Νϑορίο]βηη 5) τγὰβ ποὺ ᾿ῃῆπθηοθα Ὁ. δην ῬΘΥΒΟηΔ] 11]- 111 ἀραϊηϑὺ 
ΠΤ ΟΥ̓ ΌΥ 8ΩΥ 56] -1ἰηογοϑύθα τηούϊνθ, θαύὺ Πϑα δοίθα 8ὃ5 ἢ δὰ ἀοηὴθ 50] 6 1 
ἴῃ ΟὈΘαΐθποθ ο ΠΙρΡΙΟΥ ογᾶθυβ δηᾷ ἴον {π6 ρα ]ς νγθα]. ΤῊΘ ραβϑδρθ 15 
ἀπ ου ύθα]ν οουγαρῦ, Ὀαὺ 105 5656 τατιϑὺ πᾶν ὈΘ6η ννμδὺ Δ απ 6.᾽ ΒΌΡΡΟΒΘΒ: 
“γὶ δοηὶ δέ [ἰδϑγδ αΐοουθ ψιϊοχιϊα ἱη)ιδέμηι ρμμίδέ 6586; 861, εδἱὶ αϊαογίέ, 
αἱοίΐδ αορονϑὶς ἱπυϊαϊοοψιια ρ]θηὶς αὐϑέϊνιονο᾽. ὙΠῸ 5610], ἩΓΟΠΡῚΥ γοίθυβ εὐπεῖν 
το Νϑορίοϊθπιαβ, δπᾶ ἐξῶσαι ἴο Ῥϊοοίθίθβ. 

1140. ἀνδρός] ΟἿ, οι Α]. ὅ20. ΒΌΡΡΙΥ ἐστί. “14 ἰδ ἐλ6 ραγί ὁ α ποῦϑίο- 
γερο πιαη. 

τὸ μὲν εὖ δίκαιον (δίκαιον εὖ Ἐὴ [Ππ6 τη85. τὰ μὲν ἔνδικ᾽ αἰὲν εἰπεῖν 
οοηΐ. Αὐπᾶύ, ῬΓΟΡ. βομπθιᾶ. τὸ μὲν ἕν δίκαιον (“μγλίηι φιϊά «7ιἰϑίιων ἴδον! Ω 
πα. Ὑγαμπᾶορυ βιδρθοῖβ {π6 νγοσᾶβ εὖ δέκαιον. Οα. τὰ μὲν ἔνδικ᾽ ἐστὶν 

(ον αἰὲν) εἰπεῖν. Οὐ τὸ μὲν ἔνδικον κατειπεῖν. Οὐ τὰ δέκαια μὲν κα- 
τειπεῖν. Ἔνδικα ταθϑηβ “τὐλαί ἴ6 ἐγμο᾽. ΟἿ, (Εά. Κα. ὕδ8. ταῦτ᾽ ἔνδικ᾽ 
εἰρῆσϑαι. 1168. μὴ λέγων γε τοὔνδικον. Ἐπ:. Ττο. 970. μὴ λέγουσαν 
ἔνδικα. ΤΥυδηβιαῖθ {πθπ: “74 8 ἐπα ραγέ οΥ᾽ α φοοᾶ πιᾶπὶ 0 δαψ ἵπαάθϑα ιυλαί 
5 ἔγμθ πὰ γἱρμξ; διιξ τὐλθη ἤ6 ἤὰῶβ οὔσα ϑαϊὰ ἴξ, πὸ ἰοΉ067 ἴο φῖυε υδηΐ ἴο 
απ απα φαίη! τυον 8. τυλίοῃ οαιι86 ραϊη᾽". Α ἘΞῊΣ Ῥουϑιιδδῖνθ ἴο πη οαθΥ8- 
ἰ1οη οἵ ΒΡΘΘοἢ ΟΟΟΙΒ ἴῃ ΑἹ. 1118. οὐδ᾽ αὖ τοιαύτην γλῶσσαν ἐν κακοῖς 
φιλῶ" ] τὰ σκληρὰ γάρ τοι, κἂν ὑπέρδικ᾽ ῇ; δάκνει. Μαβρυ: “Ζηφιιίηι 
68έ δ υἷγὸο αἴσογθ φιϊοφιΐα ἴηι 60 οηπῖὶ 68: δὲ ψιιὶδ μέθην δθοιι8 αϊφονῖξ, γϑ[μ- 
ἰαγ 6 ἰΐγσιιοῦ ἱηυϊαηγι υἵγιδ.. ΟΘΥΠδγα: “Κι γὶ φιΐάοηι 65, χιῶῦ υεγα διιπΐ, αρογίο 
φγοβίονῖ; οαυφαΐ ἐαπιδη η6, δἷ υογαὰ ἀϊσαί, οι αοφογθιίαίο αΐφψιο ἱηπυϊαϊα᾽. ΘΟ ΘΙ1α: 

“7ὲ ἐδ λα ραγέ οΓ α (γαυδ) πιαηὶ ἐο οαἰΐ ἐμ6 (σοτπηιοη) σοοά 7ι5; απ, ἴηι ἀοΐηρ 
80, ποί 10 γίυο μέίογαηος ἐο γεοϊζγιφδ ΟΥ̓ δΘηυΐοιιδ υδααϊϊοη᾽" (5814 ἴῃ ἀθίθποθ οἵ 
ΤΠ γ 5565 ἀραϊηδὺ ὑῃ6 βϑθνϑύ αὐΐβοϊςα οὐ Ῥ}η)ιοοίοίθθ). οθαθυ θη. ΥὙϑιηυ τ 5 

Μίη. ὅοριῃ. Ρ. 11: “πδ5 οαππηούαῦ νἱγθαῦοϑ 1 ΟἸοΥσ; ΡΥ πὶ πὖ γ γᾶ 
ἀϊοουθ ροϑϑὶῦ βἷπθ τηθία, θη τὖ Θϑἄθιη ϑιιαϊγο Ροϑδῦ 51η6 ἴτῶ. ΠΙΘπὶ βἰδ- 
{τὴ ἴρ86 ΟΠοστιβ ὀχοϑυδοὶ; πη ῬμΙ]οούθίθθ Θχθυοθπάδιη θοχητηθη δ᾽ ̓ ’. ΕῸΣ 
[π6 οοΙαμη 0 τϑδαϊηρ τὸ μὲν εὖ .. οἵ, Ἐπγ. Ηοτο. 694. τὸ γὰρ εὺ.. . ὑπάρ- 
χει. ΕῪ. Β6]16γ. 16. τοῦ γὰρ εὖ τητώμενος. Αὐΐϑί. Δι, 6601. τὸ γὰρ εὖ 
μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸ δίκαιον | ξύμμαχον ἔσται. Ζ50}. Αδ. 189. 849, 

1141, εἰπόντος δέ] 86. ἐστί. (ι. εἰπόντος δ᾽ αὐ. ΟΥ̓́ ν. δῦ. 1164, 
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ἐξῶσαι γλώσσας ὀδύναν. 
κεῖνος δ᾽ εἷς ἀπὸ πολλῶν ι 

ταχϑεὶς τάνδ᾽ ἐφημοσύναν 
᾿ κοινὰν ἤνυσεν ἐς φίλους ἀρωγάν. 1145 

μεν... ἔν 

δ ᾿ἀντιστφροφὴ β. 

ΦΙ. ὦ πταναὶ Ξ οΥ, χαροπῶν τ᾽ 

Τιη. οὔβϑύνβθβ ὑπαὶ εἰπόντα τηροῦν Ππαῦΐθ Ῥθθπ Ραξ, Βαϊ [πῶ εἰπόντος, 
δἀαρίοα ἴο {Π68 Ρτθοθάϊηρ' ἀνδρὸς, 15 Ῥαΐ 1τηϑίθθα ὅο δα ὕΠ6 τηθύγϑ. 

᾿ μὴ φϑονερὰν ἐξῶσαι γλώσσας ὀδύναν γα]ρο. 1. 6. “Δοΐί ἐο ἐλγιιδέ ῥογίὴ 
Ἐ ἤοπι ἢὶβ ἰοπφιιδ θηυΐοιι ραϊπ". Βαξ {πῖ5 5. παγ]Υ 56η56. ΤῊ 58η88 χϑασῖγοα, 

ἷ 5 “ποί ἐο ἱπάμιφο ἵπ ὀίζίογ πὰ ἱπυδοίίυο ἰαπφιαφο". ὅ9 801: μὴ πικραένεσϑιαι. 
14. ου 1140. μὴ φϑονερόν τι καὶ ὀδυνηρὸν ἐπιφϑέγξασϑαι. ΟἹ. Τ; πικρῶς 

ἢ ἀντιφϑέγξασϑαι. 1 σψου]ᾷ οοτγοοῦ ὑποιθίοσθ: φϑονερᾶς ἐξεῖρανι γλώσσας 
ὀδύναν, “ἰο μι βογέϊ βγοηι ἠΐδ (0 εἰἐέογ' τοϊέῃ ἀη} δηυΐοιιδ ἐοηρια τὐλαΐ εὐἷμί 

χῆς οαιῖιδ6 ραΐη. 

ἘΠ 1142. ἐξῶσαι] φα. ἐξεῖραι, “0 ρεί [ονίλ, εαἰξοι", φῖυε υϑηΐ ἐο᾽. Τιδῖ, “66- 
56γ6γ6᾽. Οὐ ἐξεῖναι (δον. οἵ ἐξιέναι). 

1148. κεῖνος δ᾽ νὰν. 1 ὑπίηῖς νγ 5ῃουᾷ οὐμῦ δ΄. ΟἿ, γν. διηῦ. 1160. 
κεῖνος ῬΘΥΠΕΡ5 τοίου ὕο Νϑορίοθπιαβ, τοῦδε ἴο {Πγ55865. Βαΐ ΡΥΟΌΔΌΪΥ τοῦδ᾽ 
5 Θογγαρῦ; 8δηᾶ, 1 50, γγῦ8 τηϑὺ τι απο δηα Οθυηπεγα πἀπαδυβίθμα κεῖνος . 
οἵ ΤΊ] 5568. Απᾶ Ι ϑιιβρθοῦ τοῦδ᾽ 15 οουγαρῦ, ΤῸΓ ὕμθ10 15 πο ροοα γ6ϑ 80} 
ὙὮΥ ὧπ6 5Που]4 6 ἀδδίρποίθα κεῖνος, δπᾶ {π6 οὐμοῦ ὅδε, μθη ὈΟΐΏ 818 
ΘΑ ΘΠ ορδθηΐ, 

εἷς ἀπὸ πολλῶν] “πὲ οἱέ οὕ πιαπμψ᾽. 1,80. “μπιι8 6 ηριϊ 8). ὅ9801: εἷς 
ἀπὸ πολλῶν συμμάχων. μα. εἷς ὑπὸ πολλῶν. 

1144. ταχϑεὶς, τοῦδ᾽ ... {π6 πι55. ΑἸΙά. Ταχα. Βῃ. ταχϑ'εὺὶς τῶνδ᾽ (ἰο 
Ὀ6 τϑίουγθα ἰο πολλῶν, 186 αὐ Ῥϑίογβ Ττου) ἐφημοσύνῳᾳ ΟΘΙΠΠ. γέ. 
“Βεηρᾶ, Ὑγυαμα, Ὀϊμηᾶ, Ἠδνὺ. ϑοῆη. Βουρ. Νϑαοῖϊς, βγῇ. ταχϑ εὶς τοῦτ᾽ 
Μυβρυ. (“λοὸ πιαπάαζιηι ᾿λαθοθηδ᾽, 6011. Επν. Α]ο. 49. τοῦτο τετάγμεϑια. 
Τπαο. 1. 140. ἄλλο τι μεῖξον ἀγοπδ θα  ἐρε δὲ εὴν ταχϑιεὲς, τοῦδ᾽ ὕφημο- 

. σύνᾳ Ηθιτα. (1. 6. “λιγιβ βιρσεδίϊοηθ᾽). 1 σου] νθϑᾶ ταχϑ' εὶς τάνδ᾽ ἐφη- 
μοσύναν, "δ αυΐπᾳ δδθη οπαγροα κοὐἱΐπ {λῖ5 οΥάον, παυΐπῳ ὄεεηπ ἱπίγιδέθα τοί 
ἐλὶ5 φοπιπιϊδϑίοη᾽. : 

ἐφημοσύνᾳ Δ. Β. Κ. 1,. Ηδ1. ΔΙΑ. ἐφημοσύναν (ον εὐφ.) Τ. ὑφημο- 
᾽ σύνᾳ θη. Ηρ. εὐφημοσύνᾳ ΤΌΤ. εὐϑημοσύνᾳ ΜαβρΎ, (Ῥγμάοπέϊ αϊ5- 

᾿ ροο,ίοπε, αὐἀπιϊηϊδέναἴίοτιθ᾽, 901]. Ηϑφβιοα. ΟΡ. 411.). Κ0801: τοῦδε. τοῦ Ὀδυο- 
σέως. ἐν τὸ ἑξῆς" τοῦδ᾽ ἐφημοσύνᾳ ἤνυσεν κποινὰν ἐς φίλους ἀρωγάν. 
᾿Εφημοσύνη (ἔοι ἐφίεσϑ'αι) ἸΏΘΔΏΒ δῷ Θοπηπιαγα ᾽, 1. ᾳ: ἐφετμή. ἬΘΒΣΟΙ: 
᾿Εφημοσύνη. ἐντολή. Ἡοιι. 1]. γ΄. 697. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς Μενελάου ἐφημοσύ- 
νης ἀνέλησε (58361801: ἐντολῆς). Ρὶπᾶ. Ρ. ὙΙ. 30. ὀρθὰν ἄγεις ἐφημοσύ- 
ναν (560801: τὴν ἐντολὴν καὶ παραένεσιν). Οομηραια κελευσμοσύνη Ηϑοτοί. 
1, 1617. συνημοσύνη ('αηἡ αρτοοηιοπί")) Ἡοτα. 1]. 22, 261. 

1145. ἐς φίλους] “Μὸν ἠὶα βἸοπας᾽. 15. πὶ τἱρηῦ Ὑγῦδ6 βου πᾶγο 
οχροοίθᾶ φέλοις. α. ἤνυσε τοῖς φίλοις ... ΟΥ, (4. Ο. 482. τοῦτ᾽ ἐμοὶ 
τότε ] πόλις τὸ δῶρον εἰκότως κατήνυσεν. ΤΥ. 996, οἵαν ... ἐπέ μοι με- 
λέῳ χάριν ἠνύσω. 

1140 ἢ, Δημοραῦηρ μ1β. οὐ βρθθᾶν θα ἔγομι ἔδιαΐϊπθ, ἀθρυῖγϑα ἃ5. ἢ 
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ἔϑνη ϑηρῶν. οὗς δδ᾽ ἔχει μ 19 ἢ χ 
“ Ι 

χῶρος οὐρεσιβῶτας. 
- 3 2 ΓΑ τ Ρο μοι,) 5.» 

φυγὰ μ᾽ οὐκετ ἀπ᾿ αὐλίων 

5. οἵ 411 πηθϑηβ οὗ βιρρονύ, Ῥμμοούθίθβ ᾿ηνῖῖθϑ {Ππ6 Ὀϊγ 8 δηα Ὀθαβύβ οἵ ῬΥΘΥ͂ 
ἴο ΦΡΡΥΌΘΟΙ δηα ἀυθηρθ ὑπθιηβ 5 ὌΡΟΙ Πϊπὶ ὈΥ Τηξ ΠΡ] ηρ' δα ἀθυο οι ηΡ᾽ 
μῖ5. οοὐΡ86. Οε, 958ὅ--Θ, 

1140, ὦ πταναὶ ϑῆραι] ὅ6101: ἀντὶ τοῦ ὦ ἄγραι. απ οι ποίίο65 ἃ 
ΒΙΠΏΙΠΟΥ ι88 οὗ {πὸ Τιαύϊη “υφπαΐϊο᾽ ἴῃ Τάν. 85, 49. τ. ὦ πταναὶ γένναι. 

πταναὶ Α. ΑΙ4ά. πτηναὶ Β. Ε΄. Κ. 1. Τ. Ταχη. 
χαροπῶν] 5680]: φοβερῶν. Ηομπι. Οἄ. λ΄. 610. ἄρκτοι τ᾽, ἀγρότεροί τξ 

σύες, χαροποί τε λέοντες. Αὐἱϑύ. Ῥϑο, 106. χαροποῖσι πιϑήποῖρ. (5680. 
φοβεροῖς). Αὐγίϑῃ ἂς γεῃ. ὅ. κύνα ... οἵαν χαροπωτάτην. 

1147. χαροπῶν τ᾽ ἔϑνη ϑηρῶν, οὺς δδ᾽ ἔχει νον γα]. χαροπῶν τ᾽ 
ΓΘ ΘΟΥΥΘΒΡΟΠΟΙΠρ ν, 1124. 15 πόντου ϑινὸς ἐφήμενος. Ῥουπδρ5. ὑπο θου 8 
τ 5που]ᾶ τϑδα χαροπῶν | ϑηρῶν τ΄ ἔϑνε᾽, δδ᾽ οὺς ἔχει... ΟΥ χαροπῶν! 
ϑηρῶν 9᾽, οὺς ὅδ᾽ ἔχει γένη ... Οὐ χαροπῶν ϑηρῶν ἔϑνεα τ᾽, οὖς 
ἘΠ ΕΝΤΣ 

ἔϑνη ϑηρῶν) ΟΥ, Δηΐ. 844. καὶ ϑηρῶν ἀγρίων ἔϑνη. Ἡομπι. Οἄ. ξ΄. 
18. βῆ δ᾽ ἴμεν ἐς συφεοὺς, ὅϑι ἔϑνεα ἔρχατο χοίρων. Τιπον. 1. 1082. 
ἑσοηδ απϊπιαηέιηι". 14. δωοία ἔδΥαγιηι. 

1148. οὐρεσιβώτας Τ. ΑΙ4. οὐρεσσιβώτας Β. Κ. 1,.. οὐρεσιβάτας (ϑαργ. 
ὦτας) Δ. “Μεραϊηρ οπ ἐλ Αἰ δ᾽. ὙΠῸ δοουβαῦῖνα ρα]. ΟἿ, 905. ϑηῆρ᾽ 
ὀρειβάτην. Απὲ. 860. ἀγραύλου ϑηρὸς ὀρεσσιβάτα. 80 οὐρίϑρεπτος Ἐπι. 
Ηδο. 202. οὐριβάτας ΕΥ, ῬΠΘοίμ. 11, 27. ἘῸν {Ππ|6 ἰουταϊπδύϊοη Θοιηρατθ οἶο- 
βώτης ΑἹ. 618. φα, οὐρεσιφοίτας. 

1149. φυγᾷ ἡ οὐκέτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίων πελᾶτ᾽ {μ6 τι55. Τ΄ σα]ρ. φυγᾷ 
ε᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίων ἐλᾶτ᾽ Ἐν. ... πτήξετ᾽ ἩἨδευ. φυγᾷ μηκέτ᾽ ἀπ᾽ 
αὐλίων (ἐμῶν) ἐλᾶτ᾽ Οδπίον. ρυον. αδάϊκ. Μυβργ. (φυγᾷ μηκέτ᾽ 8150 οί βικθ, 
ΘΔ ἃ ὙΥΙΘΥ ἴῃ Ο]855. Φοῦγη, γ. 88.) “φυγᾷ μ᾽ οὐκ ἐμῶν ἔτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίων 
᾿ φεύξεσϑ᾽ θοη). βόμη. οὖκ ἐμῶν ἔτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίων φεύξεσϑ' 60η1. Νδιοῖς, 
φυγαῖς οὐκέτ᾽ ... ἐλᾶτ᾽ Ἠοϊτιβοοίμ, ὅ6801: ἀντὶ τοῦ, οὐκέτι φεύξεσϑέ με, 

οὐκέτι μετὰ Ἔετο καὶ φόβου προσπελάσετέ μοι. 80 180 Υ απᾶθι' ΘΧρ]δΐπΒ 
φυγῇ πελάξειν “ἴία ἀρργορίπφιανο, μέ δέαζίπι γιώ δια αμῤμρίας". (Εοι πελάξειν 
γΥἱἢ δὴ δοοιβϑύϊνθ οὗ, οῃ (Εα, ΗΕ. 1184.) Θομηθία: “ΝΟ Ἰοηφ6ν υυἱϊ γοιι 66. ἤροηι 
γι οαυε, ἀπά (ψ ἐλαΐ υεγῳν ἤὲφλί) αρργοαοὴ πιο (!)". Ἐχῆ: “ποη αηιρίζι5 ἔεσα 

υδϑίγα δα; απίρο πῖδ ργορεοίιοίϊα᾽". ΝρΘΙΠΘΥ οὗἨ [ΠηΠ6 ἃρονβ ᾿ηὐθυργθύδϊοηβ 15. δ 
811 ῬΥΟΡΔΡΙΘ, ΠΟΥ παν 1 γοὺ πηϑῦ νιν Θην ϑδ βίθοιθουυ οηθ. ΤῊΘ ρδθθθρΘ 
15. ΘΥ ἸΘῪ σογγαρ. ΤῈΘ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΟΙηρ᾽ 11η65 ἐξτνετενν δγθ: τὰν ἐμὰν 
ὠελέου τροφὰν, | τὰν οὐδείς ποτ᾽ ἐβάστασεν. Ι βαρροδῦ {16 ΟΠ] οννίηρ᾽ 
ΘΙΠΘΠ Δ ΙΟΙΒ: “Φύγδα (ον φυγᾷ) μὴ τόδ᾽ ἔτ᾽ αὔλιον] πτήξητ᾽ (ον πτήσσετ᾽, 
πτώξητ᾽ , πτώσσετ᾽ ; οἵ, Α1. 171.). (Οὗ, πων. Ηθο, 1047. ὦ κατάρατοι, ποῖ 

καί με φυγᾷ Ι πτώσσουσι μυχῶν:) ΟΥ φύγδα (φυγᾷ) μηκέτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίου 
Ι τοῦδ᾽ ἴτ᾽ (οΥ ὁρμᾶσϑ', ΟΥ πέτεσϑ'᾽, ὈΥ ἃ ΖΘαρτηδ). Φύγδα ΟΟΟΘα 5 ΒΟ Π. 
Επτὰ. 249. ΟΥ φυγὰν μηκέτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίου Ι αἴρεσϑ'᾽ (ΟΥ ἄρησϑ᾽᾽). ον τοῦδε 
(οΥ τοὐμοῦ) μηκέτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίου φύγητ΄. ΟΥ φυγὰν οὐκέτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίων 
ἀρεῖσϑ' (“βιγάπι ποη ἀπιρίζι8 ὁαραβϑβθέϊ5 δύ.) 0 Υ τῶνδέ ιὗ οὐκέτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίων 
Ι φεύξεσϑ'᾽. ΟΥ φύγᾳ μὴ τόδ᾽ ἔτ᾽ αὔλιον λίπητ᾽ (λείπετ᾽).. ΟοΥ μὴ φύ- 
γητ᾽ ἔτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίου. ] πλάϑητ᾽. Οἵ φυγεῖν μ᾽ οὐκέτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίων | χρεών. 
Οὐ μὴ φύγητε τόδ᾽ αὔλιον. [ εἴο, Οὐ φεύξεσϑ᾽ οὐκέτ᾽ ἀπ᾽ αὐλίων. 
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πελᾶτ᾽ " οὐ γὰρ ἔχω χεροῖν 1160 
τὰν πρόσϑεν βελέων ἀλκὰν, 
ὦ δύστανος ἐγὼ. τανῦν, 
3 ΦΡΥ9 ᾿ς: χς - 9 ἴ. 

ἀλλ΄ ἀνέδην οδὲ χῶρος ἐρυᾷεται., 

Αὔλιον 5 ἀβεᾶ ἱπ {π|8. ΡΙΔῪ ΟὨΪΥ οἵ {Π6 οἀγθῦῃ διροα6 οὗ Ῥιμιηηοοίοίθβ, πὰ 
ἀλλυολς ἴῃ ὍΠπ6 51 ΠΡ ]ΔΥ (964. αὐανοῦμαι τῷδ᾽ ἐν αὐλίῳ. 19. 1081.).. ἘδΥ 
φυγὰ οὐ, (Βά. Β. 468, ὥρα νιν ... φυγᾷ πόδα νωμᾶν. Απί. 1288. ἐκ δ᾽ 

᾿ὁρμωμένου Ι πατρὸς φυγαῖσιν. Οομηραῖθ 8150. ἄρον 152. αὐλὰς ποίας 

ἔνεδρος ναίει. Ὑίτρ. ἄτη. ΤΧ, 591. “γαβ βοϊϊίιδ ἐδ γ 6 {μραςο5. 
1160. πελᾶτ᾽ νυ]ρ. πελᾶιτ᾽ (ι 6185.) 1.. φεύξεσϑ᾽ Νϑδιοῖς. πελᾶτ᾽, 

1Ὲ οογγθοῦ, ἴ5. πὸ πύαγο. ΤῊ βϑῖηθ ἔογιη οοοαγβ (Βα. Ο, 1060, ἘΠ. 4971. 
Οὐ 1Ὁ τδῪ θ8 {Π6 παρογδῦῖγθ Ρυθβθηΐ, Θααϊγαϊθηύ ἰὼ πελάξετε, “ἄγαιν τπιθαγ". 

φιι. καλεῖτ᾽, ΟΥ ἕρπετ᾽, οἱ τῶνδέ μ΄. 
1161, τὰν πρόσϑεν βελέων ἀλλὰ να]ρ. 1. 6. “σιν ἤογηιον" μοῖρ οὗ 

ιυϑθαροπε᾽. ΟΥ βελέων ἀλκὰν τιδγ ΒΒ ΣΕΥ τὰς Τ6 (8 οΥ̓ κοορίηῃ ψ0 8 ΟἹΓ υυἷέκ 
ηζ τρθαροης᾽ (4. Β.. 218. ἀλκὴν λάβοις ἂν κἀνακούφισιν κακῶν. 42. ἀλ- 
κήν τιν᾽ εὑρεῖν ἡμέν). Βαῦ γ. συ. 1128, οῃᾶβ τὴ 8 ᾿ἰϑιηθὰβ (φίλων). 
Ι {πογϑίοσθ βαβρθοῦ ἀλκὰν 15 ποὺ οογθοί. ὅ8θ ϑϑία]ου, δᾶ Ἐπι. ἘΠ, 122. 
Τάτ. αν. Μοίγν. ρ. 92 ἢ, (μὰ. ΚΕ. 1196. 156. ποὺ ἃ βομπαΐηῃθ ἰηϑίδποο οὐ [Π6 
ΘΟΠ ΘΙ τπι86, Ἡσοάθηη (ΕἸ)ρΙ.. Ὁ). Μ. 8. 464) ΡΤΟΡΟΒΘΒ ἀκμὰν, ὙΠΙΟΙ 15 
ϑαορίρα ὈΥ Βομηοῖα. απο 5 οοπ͵θοίαγο ἀκὰν 15 ἀθοϊ θα ]γ ἔδιιθ. 1 νοῦ] 
βαρθοδὺ. ἄγραν (1. 6. “πιδαη5 οὕ οαίολῖπρ ") ΟΥ τροφὰν (οἔ, 1126. χερὶ πάλλων 
τὰν ἐμὰν μελέου τροφαν). Οἱ τὰν ἀλκὰν βελέων ἔτι. ϑογῆσν! ἰγαμπ5- 
Ροβθβ, ἀλκὰν τὰν πρόσϑεν βελέων. ““πὖ ΡΟ] ΒοΠοιηδ ιβίτ5 ταϑροπᾶθεν ο]υ- 
60,60, αθτηδάτηο πη Υ. 1147 ὙΘΥΒᾺΙ 1124." 

πρόσϑεν ἘΣ Ἰπτί; πρόσϑε Α. Ε' Κ. ΑΙα. 
1162. ὦ δύστανος νὰν. ὦ δύστηνος Τυατῃ. Βαΐμου ὁ δύστανος. ΟἿ 

Οα Ψ. ϑδ[γ, 1129, 50. 1187. ἀπόλωλ᾽ ὁ τάλας. 486. ὁ τλήμων. 
τανῦν) τὰ νῦν 1,. 
1168. ἀλλ᾽ ἀνέδην (81. ἀν αίδην) ὅδε «χῶρος ἐρύκεται {π6 τη585. ϑιῃᾶ 

σα]Ρ.. β0801: ἀνειμένος καὶ ἡπλωμένος, ὴ ἐπ᾽ ἐξουσίας ὁ τόπος ὑμῖν 
οὗτος ἀνεῖται' ἀντὶ τοῦ ἀδείᾳ ὑπὸ τῶν ϑηρῶν ὃ τόπος κατασχε- 
ϑήσεται. γααῦν: “ ἐμίϑδίηιθ ἤΐο ἴοοιι5 υοὔϊς »Ῥοϑοϊαθέι", Βυτροθ: “ἦς ρθη 
σμαγαδα᾽ (1. 6. ποῦ δὖ 8411. Υ, Μυβρυ, δα (Βα, ἘΠ, 1804.). Βομποιᾶ: “ 7λὶς 
ϑροί 156 διέ ροογίψ ἀοίεπαδα αἀρφαϊΐηδέ. ψοι᾽ (Π6γ6 15 πούμιηρ ἴο πἰπᾶθυ γοῖ 
ἔγοτα Φρρυόθοῃπρ), Ῥουβοι οουτθοῦβ ὕπὰ5: ἀλλ᾽ ἀνέδην (ὅδε χωλὸς ἐρύκεται, 
οὐκ ἔτι φοβητὸς ὑμῖν) ἕρπετε ... ΨΥΒΙΟΘΙ οογγθοίϊοι 15 δἀορίθα Ὀγ Ηδιΐ. 1 
86 τηγ561} ἰδ Ροπ {Ππ6 ϑδπηθ6 οοπ͵θούαχθ, θα {Π6 ΟΡ] οίϊοπ ἰο 10 15 ὑπ 1[{ 
ἰθ. ποῦ {πὸ ἔδοί οἵ Ῥμῃιηοοίοίθϑ᾽ Ἰδιηθηθϑθ (ΤῸΥ ὑπὶ5 θα οχιϑίθα 411] ἃ]οηρ), 
Ραΐ οἵ Πῖ5 Ὀϑίηρ' ἔου ὅπ ἔαΐιαγο ἀθρυϊνθα οἵ ᾿ἰθ ὑγθῶροιβ ὑπαῦ 15. Πα οἱ 
ἃ5. δ ἱπαπορθιηθηῦ ἤο π6 Ὀθεδύβ ἃπμα ὈΙγαβ οὗ ῬΓΘΥ ὕο Δρρυόοθοῖ ἢὶ5 Ὡροῦβ. 
Θ.Π| [πὸ ΘΙαρμδ515 ΤΥ Ὀ6 ἴῃ {πΠ6 ψονᾶβ οὐκέτι φοβητὸς ὑμῖν (85 Ῥεϊπρ' 
γΥΘΔΡΟῺ 655); 856 ὀΘΥ ΤΆΔ], φοβητὸς ΒΘΘΙῚΒ. [0 ϑι1 ἃ ΡΘΥΒοη Ὀούου ὑπϑ ἃ 
ΡΙδοβ." ῳυ. ἀλλ᾽ ἀνέδην ὅδε χῶρος ἀνοίγεται (οΥ ὑπείκεται) ... Οὐ ἀλλ᾽ 
ἀνέδην γὰρ ὁ χῶρος δδ᾽ εἴκεται (“5 οοαεα, χιοϊσεά μρ᾽). Οὐ ἀλλ᾽ ἀνέδην 
γὰρ ὃ χῶρος ἀνεῖται ὅδ᾽ (οΥ ἀνέξεται) .. ου ἀλλ᾽ ἀδεῶς (ὅδε χῶρος 
ἀνίεται ...) ἕρπετε οἷο. ΟΥ Ἡεγοά. 11. 66. ὃ χῶρος. ἀνεῖται ἱερὸς εἶναι 
("5 γϑβογυθά ἐο δ βαογοα᾽ ). Αρρΐδη. (ϑοτη θυ Π6 9). ὁ μὲν δὴ πρῶτος (λιμὴν) 
ἐμπόροις ἀνεῖτο. ΟΥ ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ κατὰ χωλὸς ἐρύκεται ... Οὐ ἀλλ᾽ 
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3 ’ὕ Χ ς ὼ 

οὐκέτι φοβητὸς ὑμῖν. 
ἕρπετε. νῦν καλὸν ' 1158 
ἀντίφονον κορέσαι στόμα πρὸς χάριν 
ἐμᾶς σαρκὸς αἰόλας " 
3 νὴ Χ , ΞΔ ’ 
ἀπο γαρ βίον αὐτίκα λείψω. 

ἀνέδην (ὅδε χωλὸς ἐρύκομαι το τὴ ἕρπετε οἷο. Οὐ ἔου. ἐρύκεται αι. ἐρεύπε- 
ται (οἴ, Δ]. 808. ἐν δ᾽ ἐρειπίοις νδηρῶν ἐρειφϑ'εὶς, 8]. ἐρευσϑείς), οΥ ἕλέοσ- 

σεται (εἴ. ῬΗ. 291. 702.). ᾿4λλὰ 5δοηὴβ ἰὸ ΘΙ οηρ; ἴο ἕρπετε. Οἷ ΕἸ. 256. 
ἀλλ᾽ ἡ βία γὰρ ταῦτ᾽ ἀναγκάξει μὲ δρᾶν, ] σύγγνωτε. ὙΤΠ6 ἀδα8]} τηθϑῃ- 
ἱπρ οὗ ἀνέδην (1. ᾳ. ἀνειμένως) 15 “Πδοῖψ, εὐἱξμοιιί γοϑϑίραἴηἐ", ΟΥ̓ ὙΘηιΐδδῖν, 
οανοἰο55ῖν}; διὰ οἵ ἐρύκειν “0 Κδθρ ϑαοῖς, γεβίγαϊη". Ὅδε χῶρος οοουγβ 
αρϑῖῃ 1147. 

ἀνέδην] ἀναΐίδην Τ,. (ϑαρι. ἕ ἃ τη. ργ.) Ηδιυ]. Τμα βϑᾶπιθ γαγϊαύϊοι 15 
οομβύθη ]ν ἰοπμα ἴῃ {Π|6 Π155. 

1104. οὐκέτι φοβητὸς ὑμῖν] ἔτ᾽ οὐ ... Ηθτα. Νϑιοκ. ὅο 1217. ἔτ᾽ 
οὐδέν εἶωι. Ῥοιπαρθ οὐδ᾽ ἔτι φόβος τις ὑμῖν. 

φοβητός]} “ξαγδα, ἵπδρίνίη ἤδαν". ὅ6801: φόβον ἐμποιῶν. 
11δὅ. ἕρπετε)] “Οὐοηιθ, αρργοαοῖῦ. ὅοῃο]: ἥκετε. [05 τιοχθ ἀθι8] ταθϑῃ- 

ἴηρ οι 6 “φσο᾽. Ῥουπῶρ5 δεῦρ᾽ ἴτε. 
νῦν καλὸν] “Νόοιὺ ἰς α Πιίϊϊηφ ορρογἑιηϊέμ, πόνυ ἴ8 ψοιώ" ἐϊηι6". Τιϑῦ. “Ἡμῆο 

ορρονγίμηπιιηι 651". ΟΥ Αὐἱδί. Ῥδο. 2718, νῦν ἐστιν εὐὔξασϑαι καλόν. 292. 

νῦν ἐστιν ἡμῖν, ὦνδρες ἢ Ἕλληνες, καλὸν  ἀπαλλαγεῖσι ποομβκπωνις . ἐξελ- 
κύσαι οἷο. ΕἸ. 884. νῦν γὰρ ἐν καλῷ φρονεῖν. (πᾶ. ΚΕ. εἰς ὩΝΑΜΝΙ 
Ὑγδ Κϑῆθια οοηΐ: ἕρπετε, νῦν παρὸν (1099.}) οἰο. Βοίξοι τἀρλεὶ νῦν, πα- 
οὺν οἷο. 

1166. ἀντίφονον κορέσαι στόμα ...1 “710 5αἰϊαίε γοι ηιοιίδ ἵπ γδυθηρε 
(14. τιμγ ἀουΐη ἐπ γϑέμγη, γοφιϊέϊγι, δἰ αι ίον' εὐἱίβ δἰ αιφἠέον}} ἐο ψοῖν {μῖ1 οοη- 
ἐθηΐ εὐἱΐῃ τὴν πιοίεϊοα Π661". ΟἿ, 986.- 9. ΕἸ. 2348. δώσουσ᾽ ἀντιφόνους δί- 
κας. Ζ50}. δορί. 898. ἀντιφόνων ϑανάτων. Ἐΐπμι. 98ὅ. ἀντιφόνους ἄτας. 
Ἐὰν, Ηθο. 1071. πᾷ πόδ᾽ ἐπάξας σαρκῶν ὀστέων τ᾽ ἑμπλησϑῶ, ϑοίναν 
ἀγρίων ἡ ηρῶν τιϑέμενος ἀρνύμενος λώβαν, λύμας ἀντίποιν᾽ ἐμᾶς; ὦ 
τάλας. Ογοὶ. 867. ξενικῶν κρεῶν κεχαρμένος βορᾶ. Αὐἱδί, Αν. 848, ὡς 
δεῖ τὠδ᾽ οἰμώξειν ἄμφω | καὶ δοῦναι δύγχει φορβάν. Οοιμρδαῖθ {Ππ0 ρῃγαδθ 
παλίρρυτον αἷμ᾽ ὑπεξαιρεῖν Ἐ]. 1419. 

πρὸς χάριν] “Αεοοναϊηρ 0 ψοιι" ρίδαδιι)"8, α8 ψοῖι ρίοαβε, ἰο ψοιώ" ἔθανε 5 
εοπίοηί". Τιαῦ. “μί υρίμρε 65. ΟΥἿὉ Απί. 80. οἰωνοῖς ... εἰσορῶσι πρὸς 
χάριν βορᾶς. Βεῖον 18ὔ8. οὐδὲν εἰς χάριν πράσσων. 

1181. ἐμᾶς σαρκὸς αἰόλας [π6 τπι85. ΑΙΑ. νι]ρ. τἄσδ᾽ αἰόλας σαρκὸς. 

Τ. Ταχη,. (οἵ. οα ν. βύν. 1184.) “ ι τὶν ηιοίοα οὐ αϊἱδοοϊοι" οὶ ἤθελ". ὅϑοΠο]: 
ποικίλης διὰ τὰ τραύματα. Μυᾶρθ: “σανποηι θῶ πιουδὶ υἱγιίοηϊα ηιαριιῖῖς 
ἱπίονίϊποίαηι". ΝδθΟΙ ϑϑροοῖβ αἰόλας. ὙΝ αἰκοέ: ““] θυ θ8. αἰγουϑὶ ΘΟ] ΟΥ5 
τη Ο]ο 586, οὐ αποδὶ καταστίκτου"". ΤΠ6 οριθποῦ αἐόλος 56 θιὴβ μου ἴο ἀβθποίθ 
ὑπαῦ τηούθ]θα ϑρούίοα ἀρρϑϑύθηοθ νῖο ἢ οὔθ οπδγϑούθυισθϑ δὴ ΟἹα ἔοι] ὡπηαᾶ 
ἈΠΠΘΔΙ ΠΥ Ὁ]ΟΟΣ, ὙῈΘ ροηϊῖνο σαρκὸς ἄοροπαβ οα κορέσαι. Μαΐτῃ. 8, 8ὅ2. 
Εὸν ἐμᾶς χα. ἀμᾶς (οἵ, οα 1184.). 

1168. ἀπὸ ... λείψω) ΘΟ βθυνθ {Π6 αἰδύαποο Ῥούγγθοῃ {6 Ρυθροβίθοι 
δα {μ6 νϑρ. ΟἿ 1177, ἀπό νύν μὲ λείπετ᾽ ἤδη. Ἡροτοᾶ. ΥἹΙ. 1θὅ. ἀπὸ 
πάντα τὰ χρήματα ἄγον. 
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΄ ς , Α 1 Ὡς Ἔτι 5 "ὕ ’ 
πόϑεν γὰρ ἔσται βιοτα; τίς ὧδ᾽ ἕν αὔραις τρέφεται. 1100 

ἌΣ μηκέτι μηδενὸς κρατύνων ὅσα πέμπει βιόδωρος αἴα:; 
Ξ ΧΟ. πρὸς ϑεῶν, εἴ τι σέβει ξένον γ᾽ ἔλασσον. 
ἢ 
ἔξ ᾧ 1169. πόϑεν γὰρ ἔσται βιοτα; ἘΠ ΟἿ ἀϑΌ ἢ 
ἫΝ 1160. τίς ὧδ᾽ ἐν αὔραις τρέφεται ....} λο ἴδ ἐλ διιϑέαϊηοιί ὧν αἷν' 
Σὰν (ὑγθετο8) -. 3 ΒΚΒ0801: τές τρέφεται ἐξ ἀνέμων, μηδενὸς τῶν ἐκ γῆς τρο- 
τ φίμων εὐπορῶν; ΜΥμπᾶοτν οἶΐεβ Ρ]αῦ. 1,6ρ. Χ. 887. ἐν γάλαξι τρεφόμενοι. 
οτΠτΠ᾿Γ΄᾽΄ς Αμᾶ γεκοϑῆδα δῖγνρ. Ζη. 1Π. 889. “Ουϊά ριον Αἰ ξοαρῖιϑ ὕ ϑιρεγαίπο δέ υδ5οῖ- 
ἜΝ" ἔμ αμγα 1. 5406. ΟΟΠΊΡΆΙΘ αἶθδὸ ΑἹ. 028. παλαιᾷ ἔντροφος ἁμέρᾳ. ΠΣ 

Ἢ Ο. 1869. μόχϑῳ δρδι ὦ-. ἔντροφον. φα. τίς ὧδέ ΝΟ ΔΤ, ὧδ᾽ 
Γ αὔραις τϑεφρεται"..:; (ῬΙαιΣ ἌΠΟ ἿΣ Ῥυ 105: ἐπὶ τίνι δή ποτε ἐλπίδι εῆς, 
π ἐγὼ φράσω.) ΟΥ ϑνητῶν (ον βροτῶν) τις αὔραις τρέφεται; 
{ 1101. μηκέτι μηδενὸς κρατύνων ...] ΝΟ ἰοΉσΕΥ μοδϑϑοϑϑίηῳ ἀπ Γ᾽ {λοδ6 

ἐμίηρϑ τολῖοιι ἐπ6 8ιδία αἰγΐηρ Θαν' ἐμ βοπᾶς Πογί)". Οἷ, 1069. ὅ 101: κρατύνων. 
ἐγκρατὴς ὧν, εὐπορῶν. Απ Ιδιηρῖς αϊροᾶΐα ᾿πβίθαα οὐ {πὸ βθοομᾷ Οιο- 
ΤΊ ΠῚ 115 (5 Ἰγεον Ὁ ΟῚ 1198.). ν. Ἠοτὴ. ἅς Μ'ο ν᾿. 9518. 

1162, ὅσα] 1. 6. τούτων ὅσα. ΟἿ. (Ε4. Ο. 228. 
1168 ἢ. ΤΊΘ Οποστιθ πρίοτα ῬΠΙ]οοίθίθϑ ἤο ΤὉ]]ονν {Π|Η|1: ϑάνιοθ, σ᾽ηθθ, 1ῃ 

ΘααΙ οι. 0 15. πιϑι8] δυηοτηΐ οὗ βυθγιηρ᾽ ἔγογὴ 115 ννοσηα, Π6 νν1}} παν ἴο 
οοπίομα νὰ ἢ ὉΠπ6 αἰ ΠοᾺ] 165. δὐῖβϑιηρ' το π 06 1055 οἵ ΠΙΡ βου δα ΔΥΓΟΥΨΒ. 

πρὸς ϑεῶν, εἴ τι σέβει ξένον, πέλασσον εὐνοίᾳ πάσᾳ πελάταν. 
ἀλλὰ ... ΑΙ4. Ταχη. ΒΥ. να]ρ. βδὅ6Π01: ἕαντὸν δὲ φησὶν ὃ χορὸς, ὅτι ἐμοὶ 
τῷ ἘΝ μετ᾽ εὐνοίας πρόσελϑε, ἀντὶ τοῦ φίλος ἡμῖν γενοῦ. ὅ6110]. ὁἡ 
110ὅ: πρὸς ϑεῶν, εἴ τι σέβῃ ξένον πελάταν, πέλασον πάσῃ εὐνοίᾳ. 
γγακοῖ: “αὐἀηιουθας ( {1}. ἱ. 6. απιρίθοίαγῖδ οἐ αοοΐϊρίας ϑοηΐψηθ λοριΐπθηι {ἰδὲ 
δοηθυοῖε αοοοραεδηίοθηι᾽. Μύβρτανθ οοπηθοίβ πρὸς ϑεῶν εἴ τι σέβει, “}ὸ7 5ἱ 
φιέπι ἀδογιίηι ὑθη γ᾽ ἷδ (εἴ. 409.).. Τιπαουνῖ ρεΐβ ἃ ΘΟΙΏΙη δι δου ξένον «πα 
πέλασσον, ΘΟΠΠΘΟΙΙΏρ᾽ εἴ τι σέβει ξένον (Νεορί.) εὐνοίᾳ πάσᾳ πελαταν. 
ΒΟΠηοΙα. ἜΡΟΝ πελάταν ἀδθρεπα οῃ σέβει. ὙΥιμᾶον τοι γτϑάβοη ΒΈΌΒΡΘΟΥΙΒ 
πέλασσον. Ἡδυηδηη οοιγθοίβ: πρὸς ϑεῶν, εἴ τι σέβει ξένον, μαλαοσ- 
σου, εὐνοίᾳ π. π. Ἠανίαπηρ: πρὸς θεῶν, εἴ τι σέβει ξένον μ᾽, ἔλα μὴ 
Ι εὐνοίᾳ π.π. Βαΐύ {πὸ τηοϑῦ ρυοθ8 Ὁ ]8. οογγθούϊοη οὐ ὑπὸ ρεϑϑαρθ 15. Ὁπαΐ 
ὙΠΟ 15. τηδᾶθ θῪ Αὐπᾶὺ: πρὸς ϑεῶν, εἴ τι σέβει ξένον γ᾽ ἔλασσον, ..., 
ἀλλὰ εἴο., “2 ῶν (605, 8ἱ ογίδ ηιΐγιμις ὑδυδνον δ ποδρίέοηι, χιαηιφιίαηι ΟΉϊγ Ομ 
ῥοπεουοίεηίϊα αὐ ἐδ ἀβοθαθηαῆν: αὐ τπέοιρῖίο, ὅθηε πιο ϊσὶίο, μα φιαρίϊ τοίου αΐ 

ἰμθηὶ πάης οἰ μονα". ΤΠΘ ἴοσοθ οὐ {πΠ6 Ῥϑυθϊο]θ 15. ὑπτ5 ϑΡΡαγϑῃηΐ. ΤΠ θη- 
ἐγ οομβἑιο 101 6 1Πβεγαῖοβ ᾿γ. Ηδτγοᾶ. Υ. 89. εἴ τοι σύ γε σεωυτοῦ μὴ 
προορᾷς, ἀλλ᾽ ἡμῖν τοῦτό ἐστι οὐ περιοπτέον. ΤΥ. 120.. 1]: α΄. 81... 9: 158. 
ᾧα. πρὸς ϑεῶν, εἶ τι σέβει (86. αὐτοὺς), ξένον φίλησον (ον δέχου τόνδ᾽) 
[ εὐνοίᾳ πάσᾳ πελάταν (οΥ ... πελάσαντ᾽, ἷ. 6. “ὅδ βηϊοπα!ν αἀἰϑροβθά ο ὦ 
ϑέγαηφ 61 τὐλὸ ἀρρτοαοῆεβ ψοῖ εὐἱίμ αἰ σοοὰ το}. ΟΥ 1822, εὐνοίᾳ λέγων. 
οΥ πρὸς ϑεῶν, εἴ τι σέβει ξένον πελάξζοντ᾽ (ον πελασϑέντ᾽) ] εὐνοίᾳ 
πάσᾳ, χάλασον ((μὰ. Ο, 208. ὅτε νῦν χαλᾷς). Οὐ πρὸς ϑεῶν, εἴ τι σέβει 
ξένον, πέλασσον εὐνοίᾳ πάσᾳ ᾿᾽π᾿ ἐλάταν (“ ἉΡΡ᾽ οαολ εοἱξᾳ αἰ 9οοά οἱ ἔο 
ἐλ6 5μἷρ᾽). Οἵ πρὸς ϑεῶν, δἰ πι σέβει σφε, τὸν ξένον τόνδ᾽ | εὐνοίᾳ 
πάσᾳ πέλασον (οΥ τῷ ξένῳ τῷδ᾽ εὔνοιαν πᾶσαν π. Οἱ. ΑἹ. 889. οὐρίῳ 
μὴ πελάσαι δρόμῳ. 109. ῬΡιμᾷ. ΟἹ. 1. 126. κράτει δὲ ΤΡΑΘ ποι 86. ἐμέ). 
Πελάτης τηθᾶπ5 Ὅηπο ἐλμαΐ ἐς πθαν"", οὐ “Ὅηθ ἐμαί ὀοηιὸς ποαν"". ΟἿ, ΡΙῺ]. 077. 

τὸν πελάταν λέκτρων Διὸς (Ιχῖρῃ). Ζβοιν, Ῥδγβ. 49. ΑΤηΣ πελάται. 
ΒΙοπν, 6]. Ῥρυ5. 49, 

ΒΙΑΥΘΈΕΒ, ΒΌΡΠΟΟΙ 685, 10 

ν 

" 
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εὐνοίᾳ πάσᾳ πελάσαντ᾽. 
ἀλλὰ γνῶϑ'΄ εὖ γνῶϑ᾽'. ὅτι σὸν 1100 
κῆρα τάνδ᾽ ἀποφεύγειν᾽ 
οἰκτρὰ γὰρ βόσκειν, ἀδαὴς δ᾽ 
ἄγειν μυρίον ἄχϑος. ᾧ ξυνοικεῖ. 

1108. πέλασσον Α. Β. Κ. Τ,. ΑΙ4. Τατη. πέλασον Ε΄, Τ. μαλάσσου Ἡδτπι. 
Θιι. γ᾽ ἔλασσον, οὐ φίλησον, οὐ ϑέλησον. 

1164. εὐνοίᾳ πάσᾳ Α. Κ. Τ,. Τ. ἀνοία (βαρι. εὖ) πᾶσα Β. “τι αἰ 
(οονιρίείε) φοοά-ιοὶϊ!». ΟΥ, οπ 142. 897. Ἠδ]ϊοβον, 8, 9. ἐμὲ μὲν σὺν εὐμε- 
νείᾳ προσδέξασϑε. 

πελάταν] πελάταις ἃ ὙΥΎΤΙΟΥ ἴῃ ΟἹ, σοῦγη. . 88. 1 που] χοδᾶ πέ- 
λας ὄντ᾽, οὐ ταῖπον πελαάσαντ᾽. 

1106. ἀλλὰ γνῶϑ'" ὅο 950. ἀλλ᾽ ἀπόδος. ϑοϊιποία: «Οὐηιθ ποῖυ, δοθη- 
δἰ(ἴθυ τοοῖϊ ἐπμαὲ ἰξ ἴς ἐδμ ἀμίψ 10 ὁδοαρε ἤγοηι ἐπὶ κὴρ (42). “ἀλλὰ ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ 
πγρϑηΐ οχροβύπ]ιϊοη᾽. ΠΙπᾶ: ““ ἀλλὰ οὕμῃ ᾿πΠ ΡΘΤΆΡΙγῸ οομ ] πποὕπτῃ 1ηδύϑῃ- 
{1π|5 ΡΥΘΟΔΠΕΙΒ 851". ΟὙΠΘ ΞΟΠΟΙ. ΘΧΡΙδἴμῃ5 ἀλλὰ Ὀγ δέ. ΟἿ, οπ 1168. φι. 
ἀλλ᾽ εὖ γνῶϑ'᾽, οΥ εὖ γὰρ γνῶϑ'. 

ὅτι σοὶ ΔΑ.1,. ΑἸ4. Ταιση. όσα. ὅτι σοι Β. Κ. Τὶ Βε. ὅτι σὸν Πῖηᾷ. νΥγππά. 
Ηδτιῖ. ϑομη. Βευρκ. (Οἵ, οα (ΕΞ. Ο. 721.) ἐπὶ σοὶ ϑογί. Ναιοῖκ. ὅ τι σοι 
(“ἸἩολαξ γοϑοιγ 665 ψοῖς ἤαυς ἱπαθρεπαάθηίίᾳ ὁ. ον οΐφη αἷα", ἔγοτα. ὅ61.01].) οομ]. 
Θομα. ὅ τι σοι (“οοηϑία6γ' Λοιυ φγεαξ α ἐμῖηψ ἔθου ἐΐθθ ἐξ τοοιῖα 63) οοπ]. 
Κεοδίπου, εὖ γνῶϑι τίς εἶ οοη]. ῬΗαρὶς, ὙΠΘ ὄστιθ γϑδατηρ᾽ ἌΡΡΘαγΒ ἴο "8 
ὅτι σόν. ΟΥ εὖ γνῶϑι τὸ σὸν (“σοποϊαον" ἐοοὶ! ἐδ ἵπίθγεϑέ ἢ), κῆρα. . ΑἹ 
ΟΥ̓ΤΟΥ͂ οὐσασ5 ἴῃ (Εα, Ο, 721. νῦν σοι (το σὸν) τὸ λαμπρὰ ταῦτα εἰδὴ φαί- 
γξιν τν Α νον ἱπ ΟἸα55. Ψοτγη, Ὑ. 89. γϑδᾶβ σοὶ (1. 6. “ΔῸ} τὴ οιοὴ 
φορά) ... ἀποφεύγεις. ὅομο! : γνῶϑι ὅτι κῆρα τήνδ᾽ ἀποφυγεῖν σοι 
πάρεστιν, Π πεισϑείης ἡμῖν, ὅ ἐστι τὴν νόσον. ΙΑ: οὕτως τινὲς στίξου- 

σιν᾽ ἀλλὰ γνῶϑ'᾽, εὖ γνῶϑι" οἷον, τὰ ὄντα σοι μάνϑανε, τὰ περὶ τῆς νό- 
σου. ὅϑδοιηθ {πϑυθίοσθ ππαουβίοοῦ ὃ τὰ 5. ἃ ῬΙΌΠΟΠΙ. 

1160. κῆρα τάνδ᾽] “71λὶ5 »ιαϊαάψ᾽. ΟἿ, 42. 
ἀποφεύγειν Α. Β. Καὶ 1. Α14, ἀποφυγεῖν Τ΄. ΤΌΣΗ. 
1101. οἰκτρὰ γὰρ βόσκειν] ΔῸΣ ἴξ ἰδ α ρίἑοοιις (ον 844) οπθ ον α ρ67- 

50 ἴο 5ιιίαϊη". ΟἿ, 818, βόσκων τήνδ᾽ ἀδηφάγον νόσον. 19ῦ. τρέφοιτε 
τὴν νόσον. Ἐὸν {Π|5 ιι588 οὗ {π6 ᾿πἤηϊῖνα ν. Μαίι, 8. Ὁ. ἢ. 

βόσκειν] Ωα. τρέφειν, ΟΥ φέρειν. ΟΠ Υ Π1 
ἀδαὴς δ᾽] δίπουν ἀδαής σὰ 
ἀδαὴς δ᾽ ἔχειν μυρίον ἄχϑος, ὃ ξυνοικεῖ νιρ. ὙΤΠΘ δχϑοί πιθεϑμΐ ῃρ᾽ 

οἵ νι ῖο ἢ ννογᾶβ 15 ποὺ νΘΥῪ Οἷθαγ. ομηθία: “74 ἰδ. δαί 707 ψοῖι ο 5ιιδίαϊρ, 
ῥμέ 1 15 ἱποαραθίο οὐ" ἰοανηΐης ἤοιυ ὁ δπάμ6 ἐδ6 ἔθη ἐμομδαπαὶ αἀἰαϊίοηαί τυθ6 5 

τολίολι τοὶ που ὕδ6 αδϑοοϊαίοεί εοἱδδι 4 (1, α. ὅπ ρϑΐηῃ οἵ ῖ5 ννοῖιμ 15. ααπῖδο 
Θηοαρ ἴον ῬΠΙΠοοίθίοβ τὸ Θηάαγο, νυ ποι {πὸ ἀΠαἸτοπ δ] Ὀυχάθη οἱ ΠιιηροΥ 
Πα ἴΐ5. Δοσοιηρθηνπρ' του θη 5). ᾿ὐοῖθκο οοὴ]: ἀδαῶς δ᾽ ἔχειν (οΥ 6188 
ἔχει) ... ψααν;: ἀδαὴς δὲ σχεῖν (“ποδοῖα 5ἰσίογ6) ... Ἠδυδαηρ: ἀδαὴς δ᾽ 
ὀχεῖν ... ΤΊΙΘ 5686. βϑυπαρ5 15: «πα ἠδ τοὶ ἢ υὐ)ιοηι Ἷ 56 ὁοπυογϑώηί (ᾧ ξυν- 
οἰκεῖ) 15. μηπαϑὶο (ἱποαρονίθηοοα) ἴο ὕδαν ἐλὸ ἵγηιθιθηδο ὑμυ θη". ΟΥ ἀδαὴς, ἃ5 
γ76}1] ἃ5 οἰκτρὰ, πιιιδί γϑίθυ ἐο κὴρ, [π8 τηϑ] αν Ῥοίπρ᾽ Ραϊ Ὀγ 8 Ροοιῖς ΠΙόΘη86 
ἴου {πὸ ρϑύβοῃ γιὸ 15. ἃ ϊο θα τυτπ 16. Οἱ. ἀδαὴς δ᾽ (οΥ γαῖπου τῇ) ἄγειν 
μυρίον ἄχϑος εἶ ξυνοικοῦν (οΥ -ὧν). 

1168. ἔχειν γυ]ρ. ἔχει τι5. ὑδπῦ. Τοαρ. ἕλκειν Μαβρυ. δια. (6 Μοίῖν, 
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πάλιν πάλιν παλαιὸν ἄλγημ᾽ ὑπέμνασας. ὦ 1170 
λῷστε τῶν πρὶν ἐντόπων. 
τί μ᾽ ὥλεσας ; τί μ᾽ εἴργασαι; 

ΧΟ. τί τοῦτ᾽ ἔλεξας. 

Ρ. 310. Βυγρ. Τἰηάογῇ βαγ5: “ἔχειν ἱ. α. παρέχειν". 1 ᾶνο 1006 ἀοιθύ 
νγ8 5Ποι14 γοδύοσθ ἄγειν “ο ἄγαιυ, ὕδαν" μρ ἀφαΐηδί᾽. ΟἿ, ἘΠ. 119. μούνη 
γὰρ ἄγειν οὐκέτι σωκχῶ | λύπης ἀντίρροπον ἄχϑος. ὙΠο56. ὑννο νϑὰ5 ἄγειν 
ἃπ4 ἔχειν ἃγ8 ΟΠ ΒΡ ΠΕ θοηἤοπηαθα ἴῃ {116 πη558. ΤἼ6. 50110]1. Ρου]αρ5 τα. 
ὀχεῖν. Ἂ 

μυρίον ἄχϑος “71ε δηπάϊοθες ἐρομῶϊε᾽. Οἵ, ΟΠ Οὐ: «εν οὐ, ΨΕ 77. 
Ἀθαν ς ὦ. νύξ. ΤΠδοον, Ερίρυ. ΧΥΤΙΙ. 2. οὗ τὸ μυρίον κλέος. 

ᾧ ξυνοικεῖ Α. Τ΄. ΑἸά. Τατῃ. ΒΥ. Ηουτη. 1)1π4. γνυπα, Βοιρῖ. ὃ ξυνοικεῖ 
Β. Κ' 1. βόμα, Νάποῖ. Βου ᾧ δυνοικεῖς Ἡδτγί. ὃς ξυνοικεῖ ὁ0η]. ΒΕΙΡΚ. 
ΤΟ 56η86 θα υϊτο5, 1 πῖπῖκ, αἰπὺ ὃ ξυνοικεῖ ΟΥ ῷ ξυνοικεῖς. σῇ Τυ, 1055. 

ἀρτηρίας ῥοφεῖ δυνοικοῦν. (Ε. Ο. 1988. ἕνα πρόπαντα κακὰ... . ξυνοι- 
κεῖ. 1184. ᾧ τίς οὐκ ἔνι | κηλὶς κακῶν ξύνοικος; 1944. τόνδε “τὐιται 
κλονέουσιν ἀεὶ ξυνοῦσαι. 1209, γέρων γέροντι συγκατῴκηκεν πίνος. 
1802, μόχϑῳ ... ἔντροφον. ὅ14. ἀλγηδόνος, ἃ ξυνέστας. 940. ὅτῳ γάμοι 
ξυνόντες εὐρέϑησαν ἀνόσιοι. (Β΄. Β, 1206. ἄταισιν ἀγρίαις ξύνοικος. 

802. οἵᾳ νόσῳ σύνεστιν. ΑἹ. 8388. νοσήμασι ξυνοῦσι λυπεῖσθαι. ἘΠ]. 188. 
ἥδε γὰρ μείξων βλάβη Ι ξύνοικος ἦν μοι. 600. κακοῖς πολλοῖς ξυνοῦσα. 
ῬΏΙ. 1022. ζῶ σὺν κακοῖς πολλοῖς. ΑἹ]. 611. μανίᾳ ξύναυλος. 1τπι. Η]ΡΡ. 
1219. ἱππικοῖσιν ἤϑεσι 1 πολὺς ξυνοικῶν. Ἠοχυ. 9606. ὅπως. ο. μὴ ξυνοι- 
κοέην φόβῳ. Ἐτοομίμ, ΕῪ. 18, 2. μετὰ δ᾽ ἡσυχίας πολιῷ γήρᾳ ΠΡ Ὁ 
Ηἱρρ. 168. 4 5ειι. Αρ'. 974. νόσος γὰρ γείτων ὁμότοιχος ἐρείδει. ῬΙαί. ΑἸς, 
τ 115. Β: ἀμαϑίᾳ ον ξυνοιπεῖς ... τῇ αἰσχίστῃ. Οουρ, ν. 4719. μὴ ὑγιεῖ 
ψυχῇ συνοικεῖν. ΤῊ Ρ. 802 ΕΞ. μοναρχία ... βαρυτάτη ξυνοικῆσαι. Δπά 
Θ΄ πποη 465 68115 πηρὸν ἐχϑρὸν συνοικητῆρα. ΟἿ οπ 268. 

1169. παλαιὸν ἀλγημ᾽] “1λὲ οἱα ειὐ)οοί οὐ γί. ῬΙΙΠοοίθίθϑ αὐ ἸΘΗΡῚΠΙ 
Ροτοθῖνοβ ὑπῶῦ {Ππ|6 ἀΘρῖρ οὗ 6π6 ΟἸνοχτιβ᾽ ὩαμΟ 105. 15 ἴο ᾿πάπι6. εἶπ [0 
ΡΙΟΟΘΘα τυῖθ {Ππθ [0 ΤΊΟΥ ((114.. Οὐ Δπῦ. 867. ἔψαυσας (ἔμνασας Ὁ) 
ἀλγεινοτάτας, ἐμοὶ μερίμνας οἷο. 

170. ὑπέμνασας Α. Κ.Ὶ͵Ὶ,. Τ. ὑπέμνησας Β. μὲ δαᾶ. Τ΄. Τύχη. 
4111; ὠ ... ὥλεσας ΟΠ]. Το 

ὦ λῷστε ...] ὅ6Π01: ὦ βέλτιστε τῶν πλησιασάντων μοι πάλαι, ἢ τῶν 
περὶ Ὀδυσσέα. 1. 6. “ο ποϑϊοαεέ οὐ {λο86 ἰλαί μαυδ ᾿ἰἑμονίο βοΐ [οἱ ἴῃ ἐμὲ ρίαρε᾽. 
Οὗ Απί, 340. κάλλιστον τῶν πρότερον φάος. Αὐδὺ, ΡῚ, 631. ὦ βέλτιστε 
τῶν σαυτοῦ φίλων. αιν: ὦ λῷστε, τῶν πρὶν ἐντόπων (οοπηθοίίηρ' ἄλγημα 
τῶν πρὶν ἐντόπων). ἘΒι Ὁ βθϑιὴβ ἱποοῃϑίβίθην {πῶ Ῥμι]οοίοίθα 5ποι]4 
{πι|5 δάγοθβ {ΠῸ86 ἀρ Ποῖ 6 ἴθ. ᾿ἰπγοῖρΐηρ [ο1 {Ππ6ῖν γθϑομθύοτιβ. 

οομάποί, ΤΠΙΘΥΘ ΟΥΘ ἴονυ. ὦ λῷστε 1 5ιιβρθοῦ γνν 5ποπ]ᾶ βιιθδῦα!ε ὠχϑιστε. 
τῶν πρὶν ἐντόπων (ἐπόντων Η0].}) {π6 τπ585. στρ, ἐντόπων Β661}15 

παν α]γ τἱρλύ, ἴον ἔντοπος ταθϑμ5 “ὦ τοδί θη ἱη]αθίέαρ" τάλλζας ὑπ “ὦ πϑιοὶψ 
αὐ γίνει! δἰγαηφεν". (δι. τῶν πρόσϑε (πάρος, πρὸ τοῦ) ξένων, οἵ τῶν ἔπη- 
λύδων, οὐ τῶν ἀφιγμένων, οΥ τῶν πρὶν ἵἱγμένων (494.), ον. τῶν δεῦρ᾽ ἴἔγ- 
μένων. 

1112. εἴργασαι} ᾧιι. εἰργάσω, Ῥεοαῖιβθ οἱ ὦλεσας, νυ 10} ἴ5. ρυοίουυθα 
Αἶθὸ Ὺ ]ΠΙ51. 4 Μοά. 1819. πιο ποννονθι ὡἀα5, “τὩ1}}}} ἴων 15. Π| Υ15. ἢλτι- 
ἰδηάτιη᾽᾽. Οἷ, οὐ 928. “ὙΤἢδ δογῖϑὺ ἀπὰ ρμουΐθοῦ, 85 1 676, 9299. (Βομηδὶα.) 

ΤΟΝ 
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ΦΙ. εἰ σὺ τὰν ἐμοὶ στυγερὰν 
Τρῳάδα γᾶν μ᾽ ἤλπισας ἄξειν. 11:7ῦ 

ΧΟ. τόδε γὰρ νοῶ κράτιστον. 
ΦΙ. ἀπό νῦν με λείπετ᾽ ἤδη. 
ΧΟ. φίλα μοι φίλα ταῦτα παρήγγειλας ἑκόντι τε πράσσειν. 

ἴωμεν ἴωμεν 

ναὸς ἵν᾿ ἡμῖν τέτακται: 1180 
ΦΙ. μὴ. πρὸς ἀραίου Διὸς, ἔλϑῃς., ἱκετεύω. ΧΟ. μετρίαξε. 

1174. εἰ σὺ τὰν ...1 ΤῊΙΒ ΔΤ ΒΎΨΘΣ Ὦδ5 τϑίϑυύθῃοθ ἴο [6 ΡΥΘΟΘαΙηρ; ὦλε- 
ὅσα. “πη. ῇ σὺ Σὲ ἐξ ἡ ἔδυ ἧι. Τρῳάδα γᾶν ἤλπισας ἄξειν. 

Βαϊ οἵ, Απὲ. 811. ἀλλά μ᾽ ὁ παγκοίτας “Ἄιδας ξῶσαν ἄγει τὰν ᾿ἀχέροντος 
ἀκτάν. ὅ6801: λείπει ἡ εἰς. 

111. γᾶν μ᾽ ἤλπισας Κ. Ἐγῇ, δια, Ὀϊπᾶ. οἰο. γαῖαν μ᾽ ἤλπισας Α. 
Ηδ81]. ΑἸΙά. Βν. γᾶν ἠλπισάς μ᾽ Β. Ἐ᾿. 1,. Τ. Υ. Τατη. 

1110. “Δὸν ἐλὶς 1 ἐλπίς (ρογοοῖυδ) ἰδ οδί 07 ψοιῦ. 
1111. ἀπὸ νυν] ἀπὸ νῦν ΑΔ. Β. Κι. 1.. Τ΄. ΑἸά. Ταχη. 
1118. φίλα μοι φίλα ταῦτα Α. Β. Κ. 1. να]ρ, φίλα μοι ταῦτα Ἐ'. Ηδυι. 

φα. φίλα (ΟΟ) φίλα μοι ταῦτα. “λαΐ γοῖι ἀπροιῖοθ (ργΌ}ο86, δοηιηιαηα) 
ἐδ τοϑίοοῦηα ἐο ἤϊ6, τοῦο αηὸ φιΐία ιοἱϊίΐηφ ἐο ἄο 1ὲ". 

1119. ἑκόντι τε ἴΠπ| τη55, να]ρ, Θιπᾶ. Ναιιοκ. ἕκόντι δια, Ηδυὶ. βοιη. 
ΕΙΡ Εν, 1 π|ηκ. ἘΕῸΣ {π15 ἀδίϊνθ ν. Μαίῃ. 8. 388. 6. 

1180. ἴωμεν ἴωμεν νι]ν. ἴομεν ἴοωεν Τ,. ἴομεν Ἡδτί. 
1181. ναὸς ἕν᾽] ΟὐποΙΒΟΙΥ ραΐ ἴον ἐκεῖσε ναὸς ἵνα. ΤΥδΔηϑ]αίθ: “0 δαί 

ρανρί οΓΓ 1λ6 δἠἕρ τὐλογα τέ ἤας ὕδοη αρροϊηίοα τ᾽, 1. 6. “ο οἷο" αρροϊπίοα 5έα- 
ἐΐοτι ἴτε ἐδο δἠΐρ᾽. Ἡδυτα: ἵφμα ἴηι ραγέε παυὶς Θμΐφιο ηοϑίγηι δὲ, 65ὲ δἐαίο. 

ΘΟΒηΘΙ: “δαπιιδ ἴηι διμίηὶ χιΐεψμα ἐπ παυΐ Ἰοσιηι δέ ηιμπιδ᾽. ὅὃο 899. ἐνθάδε 
. τοῦδε τοῦ πάϑους. ΑἹ. 886. ζν᾽ εἶ κακον. 669. ,.γαίας ὀρύξας ἔνϑα 

μή τις ὄψεται. Ἡδοτοί. 1. 98. οὐκοδομέουσι ... ἵνα αὐτὸς ἔφρασε τῆς χώ- 
ρης. Τὰ. 1140. ξυμφορᾶς ἵν᾽ ἕσταμεν. 11. 172. ἵδρυσε (αὐτὸ) τῆς πόλιος 
ὅκου ἣν ἐπιτηδεώτατον. Αὐἱδύ. ΝῸΡ. 138, ξύγγνωθί μοι᾿ τηλοῦ γὰρ οἰκῶ 
τῶν ἀγρῶν (86101: ἀντὶ τοῦ, ἐν τοὶς ἀγροῖς). Ἐπ, ΤρΙ. Ὑ'. 1046: ποῦ 
τετάξεται πόνου; ῬΠΘορ]ιν. ΟἸαν. 21. τοῦ δὲ ϑεάτρου καϑῆσϑαι οὗ ἂν ῃ 
ἡ ϑέα τῶν στρατηγῶν. Μαίίι. 8. 824. 56Π01: ὅπου ἡμῖν ἀφῖχται ἡ ναῦς" 
ἐπὶ τῆς ναὸς, ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν ναῦν. ΜΥτοΙρΙν. Οα. νᾶσον ἵν᾿ ... (Ἰο 
ἐλαΐί ραγέ ὁ ἰλ6 ἰδϊαπαϊ φιολίίον οἰ... Τὸ νου παν Ῥθθῃ βαποιϊθηΐ 1Γ {Π6 
ΟΠ οΥα5 Ππαᾶ 5:14, Τιοῦ τι ΡῸ {0 οἷν 5ῃ1ρ. ΤΙ γοϑρθούϊνο βύδθϊοηβ ἴῃ {Π6 
5810 πον νοι] ἃ5. ἃ τηϑῦθου οὐ οοῦνβθ οΟσπρΥ. 

τέταχται] προτέτακται Ἠδτιῦ. σοη]. πα. Ῥουμδρ5 ἐτέτακτο. 
1182, Ῥμιοοίθίθθ πον ὑγ165 το ὁΟποι] ταῦθ {π ροοα γ}1}1 οὗ {πΠ6 ΟἸοστι8, 

Ποῖ Π6 πε οἴἶδβμπαρθα ὈΥ 1115 σϑιηαῦὶς 1177. ΟἿ, (4. Ο. δ15. μὴ πρὸς ξε- 
νίας ἀνοίξης τᾶς σὰς οἰο. 

ἀραέου] ὅ6Π01: τοῦ τοὺς ἀρωμένους ἐπισκοποῦντος. 1. 6. “1λ6 φιαναϊαη 
ΟΥ̓ οἰ 565, ἀπε ὁ ἐλμοῖ" ἐμ! ηιοηί". ῬὨΙΠοοΐθίθβ ᾿ηϑτηϑύθβ ὑπῶῦ Π6 15 ρυθραυθα 

ἴο ᾿πηργθοδύθ Ογ865 ΟΥ̓ΘΥ͂ ὑμθη, 1[ ποὺ ἀδραγί. 
1185: ἔλϑῃς] “δοραγέ". 6801: ἀντὶ τοῦ ἀπέλϑης. Οὐ, οὐ 48, Ῥεγ- 

μὰρ5 ἔλϑηϑ'᾽, ἃ5. Ὧ6 τι565 Ππ6 ρ]αγΆ] 1177. ἀπό νύν μὲ λείπετ᾽ ἤδη. παΐ 
6 450 τι565 {Π6 δἰπρι]εν 1170. 1174 {. 

ἵκετεύω)] ἱκετεύω σὲ Τ΄. Ηδνῦ, ξ 
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κ᾿ ΟΦ. ῶ ξένοι. 

μείνατε, πρὸς ϑεῶν. ΧΟ. τί ϑροεῖς ; 118 
ΦΙ. αἰαϊ αἰαῖ, δαίμων δαίμων. 

᾿] ’, ν αν. “ - 

ἁπολωλ᾽ ὁ ταλας. 

ὦ ποὺς ποὺς, τί σ᾽ ἔτ᾽ ἐν βίῳ 
τεύξω τῷ μετόπιν τάλας; 
ὦ ξένοι. ἔλϑετ᾽ ἐπήλυδες αὐϑις. 1190 

ΓΑΦΕΙ τς 3 ΄ 

ΠΡ). τί ῥέξοντες αλλοκότῳ ;, 

γνώμᾳ τῶν πάρος. ὧν προύὔφαινες ; 

1184. μετρίαξ᾽ ἩδΥπι. “86 δαΐηι", θ6 πιοάονδίθ, τι56 τηϑάθγαῦθ ἰδηρτιδρθ. 
5680]: ἡσύχαξε. ΡΠ. Ρ. 4258. μετριάξειν οἵ ἀρχαῖοι ἐπὶ τοῦ τὰ συμ- 
βαίνοντα μετρίως φέρειν τιϑέασι. ΗΘ5. ΟΠῖπ5 ΘΧΡΙδἴηβ μετριάξειν ὈῪ μὲ- 
τριοφρονεῖν. Α τηΔ]θαν 8150 15. 5814 μετριάζειν, 6 η 6 ἀρθείθθ. ΟἿ, Τοαι. 
Ρ. 006, μετριάξειν δεῖν ἐν ταῖς εὐπραξίαις. 1500. Ρ. 954. ἀμελήσαντες 

τοῦ μετριάζειν. βοιι. ΒιιρρΡ]. 1060, μέτριον νῦν ἔπος εὔχου. 80 διπλά- 
ξειν ΑἹ. 268., νεάξειν ΤΥ. 144. ΤΠ ΟΠοΥιι5 580 ὑΠ15, θθόϑιιβα Ρῃ]οοίθίθβ 
μϑά ἰῃνοκοραᾶ πξὴς ἀραῖος. ἷ 

ὦ {π6 τη55. να]ρ. ΠΙη4. Υαμά. βόμη, ΝΟ. ἐὼ Εν, Ηουπι. ὙΥ εῖ5. Ηδτί. 
1186. αξ (ᾳπδίον) Κύ. 1,. Τ. Ταχστη. αἱ (40) Α. Β. αἴ. (40) ΑΙΑ. 

Ἷ δαίμων, δαίμων) δαίμων ΟἾΪΥ οποθ Ηδυύ. “χπ φοηΐνδ, πὶ φοηῖδ". 
φα. αἰαῖ, δυσδαίμων (ἀοο1.). 

1181. ὁ Κ. 1.. οοχν. ΤΟΥ͂. ἘγΕ στα. Ὀϊπᾶ. δίς. ὦ Α. Β. 1,. ρυ. Α14. Τ τη. 
: ἀπόλωλα τάλας ἩΠΒ 5 ΟἿ το Πῶς 

1188. Ἐν ἐν ΚΕ 7. Α16: ΤΉ τῆ: ἰτέξ᾽ ἔτ᾽, Ἀν τίς; ἔτι. Β. «αξισέ, 1. 
τί σ᾽... τεύξω] Α5 ποιεῖν τινά τι, οἷο. Φα. τί μ᾽... τεύξεις. 
1189. τεύξω] ὅ6Π01: ποιήσω. 
το Κα 1 Ὑ- Τύχη, Ὑ..1} ΒΡῈ. ΟσγηΒ, δο. τὸ Ἅ. Β, ΑἸ4. Τατή. 
1190. ἔλϑετ᾽ ἐπήλυδες αὖϑις] “Οοπιε δαοῖς γοίγαοῖίης οι" δίθρε᾽. ΒΥ, 

ἴΠΘΥ νγϑυθ ΔΙγθαᾶν ἀθρανθϊηρ. ὅ'οΠμο]: αὐτόματοι. ΟΥ 5Που]4 ννὲ οοπηθοὺ 
ὦ ξένοι ἐπήλυδες ΤΠ6 νοι ΟὐθιΥ5. ΠΟΥΠΘΥΘ 6156 ἴῃ ὅορι. ομηθίᾷ. 
οομρδι85 Ρ]αῦ. Τιορρ᾿. ΙΧ. 8719 Ὁ. νεήλυδος ἀφιγμέτνου. 

1191, τί ῥέξοντες ...; νυ]ρ. Κ6801: τέ πράξοντες ἐναντίᾳ γνώμῃ ἕτε- 
ρον παρὰ τὸ πρότερον. 1.6. “70 ὁ τοῆπαΐ «τοἰῃ ἃ οἠαησοά ριροβο ((είον.- 
ηεϊπαίϊοη)  οηι ἐδδ ΠΟΥ ιΘΥ. ΘΟμ7 56, τολίο ψοῖ οὐ ἀογ θα (ιυλθη ψοῖ ὑϊα τι5 “δρανί, 

1177.) ΟἿ 1206. ὡς τένα ῥέξῃης παλάμαν ποτέ; (Εά. Ο. 172. πάλιν͵ 
φίλαι, συϑῶμεν. Ἶσ. ὡς τί δέξομεν; (ὅδε. ποί6.) Βιιῦ {π6 ὁμδπρα οἵ ρπι- 
ῬΟΒΘ γννὰβ ποὺ ἴο ὁοπὴθ ἔγοιη ὑπὸ ΟΠποσιι5, θαὺ ἔγοιη ῬὨΙ]οούθίθθ, νυν πὸ ΒΙ Ππθυίο 
μ84 βίαι γοίμιβθα 0 ϑοθο ρθη ὕπο ἰὼ ΤΥοΟΥ. Ηθποθ Μιβοταᾶνγθ δᾶ 
γδαν. οογγϑοῦ; τί ῥέξοντος ...: Ου. τί ῥέξεις, οὐ τί δέξεις γὰρ, οἵ τί 
τορβ (δὲ) δέξεις. Οὐ ἦ δέξεις τι ...; ΟΥ ὡς ῥέξῃς τί ...; Οἵ τί ῥέξεις 

ὼς ΟἿ, οα ποχῦ ν. ᾿ἡλλόκοτός (ἰ. ᾳ. διάφορος) τινος, ἃ5 ἕτερός τι- 
νος ἴῃ Ῥ]ϑΐο. 

ἀλλοκότῳ γνώμᾳ ...] Ῥογπαρ5 ἄλλο ποτ᾽ ἢ γνώμαν τὰν πάρος, ἂν 
ἔφαινες. Οφάϊκο: “Ομία αἰϊμα ηιμέαέο οοπδίϊο βαοίμιϊ (56. γουορίϊ ἀἰοὀθηιι) 
φμφρ φμοαῖ πιοο [δοΐηιμδ (αὐϑιηέ65) φμοάψιο ἴρδ6 ἀπίθα ἤαθοῦο πὸδ μεδεδαϑ ὕ᾽ 
Ἡδθαῦ οδη ΠΠα πῸ 561η56 ἴῃ {Π6 ὀοιπηοη τϑϑᾶϊηρ, 

1192. τῶν πάρος, ὧν ...] Φα. τᾶς πάρος, ἂν ... 
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ΦΙ. οὔτοι νεμεσητὸν 
λύοντα χειμερίῳ 
λύπᾳ καὶ παρὰ νοῦν ϑροεῖν. ἀ ΕΟ Β 

ΧΟ. βᾶϑί νυν, ὦ τάλαν, ὥς σε κελεύομεν. 
ΦΙ. οὐδέποτ᾽ οὐδέποτ᾽. ἴσϑι τόδ᾽ ἔμπεδον. 

οὐδ᾽ εἰ πυρφόρος ἀστεροπητὰς 

1198. προὔφανὲες Δ. Β. Κι. 1... ΔΙά. προύφανες Τιη. προὔφαινες (ον 
προύφ.) Ἐ΄. ΤΟΝ. Ὁϊ1π4. Ηδνί. προὔφανας ν δἱςϑι. (Τὰ, 924. προὔφηνεν) 
προύφανης Βι. Εγ, προὔφηνα σοι οοπΐ. Βυνρθ5. τῷ (τᾷ ᾽) πάρος, ἂν 
προὔφαινες Ποῖδκο, ὧν προὔφαινες ομ!. ΠΘΥΙη, ΡΟΣ ΔΡΒ ἔφαινες. ΟΥ 
ἔφαινον, οὐ ἐφαένομεν, οὐ προὐφαΐίνομεν. 1. 6. “το ἦο τηυλαὲ αἰ ον θη βγη οηι 
τιολαὲ 1 δοίονο βαϊὰ (παηιοῖμψ ἐμαΐς 1 ιοἱϊδἠο τοι ἰ0 αθφοπιρ απ κι το ΤΡο) ἸΟΕ 
ΟΩ 1101. ΤΠ ραβϑαρα 15. γϑύμ ΟΡ ΒΟΌΓΟ, 

οὔτοι Β. 1.. Τ' ΑΙ4. Τα. οὔτι Α. (θονν. οἱ) Ε΄, Κὶ. 
οὔτοι νεμεσητὸν Ή  Ἰὴθ φρο [Ὁ ἱηιαἰγηαίίον". ὅ61.01: οὐκ 

ἔστι, φησὶ, μεμπτὸν τῷ δυστυχοῦντι καὶ παραφϑ'έγγεσϑαι. ΟΣ εν ὅ30. 
πρὶν δ᾽ οὔτι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι (561|01: πρότερον δὲ οὐ μεμπτὸς 
ὑπῆρχες ὀργιξόμενος). Μόοβοῖι. 14. ΤΥ. 88. οὐϑὲν γὰρ νεμεσητὸν ὑπὲρ 
τέκνου γοάασϑαι Ι: μητέρι δυσπαϑέοντος. ΡΙαῦ. Ἐα γα. 282 Β. οὐδὲ νε- 
μεσητὸν ἕνξηα τούτου ὑπηρετεῖν καὶ δουλεύειν. ΑἸ50 ΛΔ. ὅ08. οὐ γάρ 

ποτ᾽, ὠναξ, οὐδ᾽ ὃς ἂν βλάστῃ μένει νοῦς τοῖς κακῶς πράσσουσιν, ἀλλ᾽ 
ἐξίσταται. Ῥ.Π]Ποούοίοϑ, ᾿ηϑιθδ οὐ οἱνίηρ' ὧ ἀϊνθοὺ ἀηβυνοι 0 ὑποῖν απ ΘΒ 10), 
ΘΧΡΙαΐηβ ὑπαῦ Ὁ ννὰβ τπηαθ 1. Π6 ρυθϑϑῖθ οὐ βθυθῖθ ρϑῖη ἃ Πα] δηρι15}). {πὸ} 
6 πεᾷ Ὀιάάθη ὉΠ 6πὶ ὑδῖκθ ὑπ6 11 ἀδραγύαγα (1177.). 

νεμεσητὸν νευῖρο. Ὠϊπα. νγυμᾷ. βόμη, νεμεσητὸν (διρι. σ) Κ. νεμξσση- 
τὸν 1,.. νεμεσήτ᾽ Εχῇ, δια, Ηδγύ. (ιι. οὔτοι νέμεσίς μ᾽ ... Οἵ οὔτοι 
νέμεσις τὸν (οΥ τιν᾽) ... ΟΥ (Βἅ. Ο. 1788. νέμεσις γάρ. 

ἀλύοντα] ἀλύοντες ΤΙ 7 αηρμῖδ]ι ΟΥ̓ νεἶνιε!, «ε)θοίε, ορργ 58εἰ". 
ΟἿ 114. ἀλύει δ᾽ ἐπὶ παντί τῳ χρείας ἱσταμένῳ. (4. Ν. 095. γᾶν ... ἐν 
πόνοις ἀλύουσαν (σαλεύουσαν"). 1]. ε΄. 862. ὡς ἔφαϑ'᾽ ἡ δ᾽ ἀλύουσ᾽ 
ἀπεβήσατο, τείρετο δ᾽ αἰνῶς. Οιι. ἀλύοντ᾽ ἐν (ἀλύοντες ἨδΔ1].) χειμερίῳ ... 

119.. χειμερίῳ λύπᾳ] “ἩΡί( ορρν" δεῖυο ρμαΐι". ὅθμο!: ταραχώδει πά- 
ὅει, μεταφορικῶς. ΟἿ οχ 1400. χειμαζομένῳ. 

1195. καὶ παρὰ νοῦν ϑροεῖν)] “ϑλομία δρθαΐίς θυθη {οοίϊδλί (07) ΘΟγε αΥ 
0 τυπμαὶ λ6 ἱηίοηα5)". Τὴ γϑίθυθηοθ ὑὸ 1177, 

παρὰ νοῦν] παράνουν Εἰ. ΑἸά. 
190. βᾶϑιί νυν (61. δὴ) Τ΄. Ταση. πᾶ ρουμερ5 Β. Καὶ 1. βᾶϑι νῦν Α. 

ΑΙ4. “Οὐηιδ μθη"} νὰ τι ἰο ΤΥΟγ. ΤΠ6 ΟΠογιϑ, ᾿πονϑᾶὰ ὉΥ δὶ5 Ὀ᾽ύθοιΒ 
ΔΌΡΘΑΙ, γθηθνν {πΠ6 ἀσϑισθποθ οὗ {61 γα ηθθ5 ὅοὸ ἰαῖκο ΡμΠοούθίθα νυ 10} 
Ππ6 πὶ; Βπὺ {πῸ γνοηιθϑὺ μ6 πὲ ὑὸ ργοΐου (1204.) 15. οὗ ἃ νοῦν αἸούθην Ἰτ1η6. 

ὦ τάλαν] ΛΔ δχργοϑβδίοη οὐ δμάθαιιηθηῦ, “γ ἰδών" ζοιίοιυ᾽. 
ὥς σὲ κελεύομεν) οἵ σε κελεύομεν ΙΝ εΐδῖκθ. ὥς σ᾽ ἐκελεύομεν τλοῖ 

ΒΟΥΡΊς, Ε 
1197. ἴσϑι τόδ᾽ ἔμπεδον) “Κῆοῖο ἐλῖς {07} εογμαΐν, πηοιυ {μὶς ἀδϑιροά 7. 

50. 810. σαφῶς φρόνει. ον “βηοιν ἐμαξ ἐλιῖ5 ΐς Παρὰ (ἔμπεδον ὄν)". 
1198, οὐδ᾽ εἰ πυρφόρος ...7 ΟἿ, 1]. α΄. 580. εἴπερ γάρ κ᾽ ἐθέλῃσιν 

Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς | ἐξ ἑδέων στυφελίξαι. ο΄. 117. εἴπερ μοι καὶ 
μοῖρα Διὸς πληγέντι κεραυνῷ | κεῖσϑαι ὁμοῦ νεκύεσσι. Ἄἄδπι. 1, 25. “υεὶ 
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βροντᾶς αὐγαῖς μ᾽ εἶσι φλογίζων. 
ἐρρέτω Ἴλιον, οἵ ϑ᾽ ὑπ᾽ ἐκείνῳ 1200 

’ Ω’ ἜΕΟ. 2, 2 - ν δ ,Ἤ ᾿ » 

πάντες ὁσοι τοὺ ἔτλασαν ἐμοῦ ποδὸς ἄρϑρον ἀπῶσαι. 
ἀλλ᾽, ὦ ξένοι, ἕν γέ μοι εὖχος ὀρέξατε. 

ΧΟ. ποῖον ἐρεῖς τόδ᾽ ἔπος; ΦΙ. ξίφος εἴ ποϑὲν. 

ραΐεγ' οπιπίροίεη5 ααϊγαξ πιὸ {μἰηιῖηθ αὐ πριδγαθ". Ἄἄβοι, Ῥύομι, 1048 ἢ τ. 
οὐδ᾽ εἰ ὁ πυρφόρος ΣᾺ 

1198, πυρφόρος ἀστεροπητής ΟἿ, Αὐἱδύ. ΤΠΘθια. 1060, εἴϑε μὲ πυρ- 
φόρος αἰϑέρος ἀστὴρ (ἀστεροπητὴς 60} 7. Ἠθννν.) Ι νὸν βάρβαρον (!. δύοσ- 
ψμορον) ἐξολέσειε. (ΕΔ. ΤΠ. 200. πυρφόρων ἀστραπᾶν χἈράτη νέμων. 

ἀστεροπητὴς νυν. ἀστεροπητὰς Εν. ὅο βροντᾶς 1199. τὰν 1174. 
λύπᾳ 1198. 

1199. βροοντᾶς αὐταῖς {πὸ πι55. Τ. ΑΙα. Ταγη, βροντᾶς αὐγαῖς (ταῖς 
κεραυνέίαις ν. 1. ἃΡ. ὅ6}01.}) ὙὍΙΠοΟΙΚ, Απῖτη. Ατηηοῃ. ρΡ. 16. ΒΥ. Ηφδυιῃ. Π1πη6. οὗ. 
(Βε: “Ῥοβίψαθιη αὐγαῖς ἴῃ αὐταῖς τηπι Ρ πιτα ἔι10, ορογίτιθ 6χ βροντᾶς 
ἕφοθγο βρονταῖς.) βρονταῖς αὐγαῖς τ΄ Βυγραδ, βροντᾶς αὔραις ΜιιϑΡῪ. 
(6011. Επιν, ἂρ. ΡΙαῦ. Μοῦ. ρ. 666 Ο. βροντῆς πνεῦμ᾽ ἄναιμον ὦλεσε. ίτρ. 
πι. 11. 049. “ Μιεἰηιϊγιῖς αἰῇαυϊε υϑηΐ5 οὐ οοπίϊρίἑ Ἰηηὶ. Ῥίον, Ν. ὅ86. “ ἀμγα 
μοι γἷς ἐιηιϊηι5 ). βρονταῖς ἀργαῖς δ)άΑΚκαῖ. (6011. 1]. τ΄. 121, Ζεῦ πάτερ, 
βιθυοιέρανρεν Πα [Π6 ΘΧρ 551 0} ἀργῆτα κεραυνόν). Οιι. βροντᾶς ἀχμαῖς 
(ον διπαῖς).. : ον αὐτὸς βρονταῖς μ᾽ εἶσι φλογίζων. (Ξ61Π01. οχ 1197 
οὐδ᾽ εἰ αὐτὸς ὃ Ζεὺς μξετέλϑοι μὲ ταῖς βρονταῖς.) Οὐ οὐδ᾽ ἣν νἀ 
βροντᾶς μ᾽ αὐγαῖς αἷσι φλογίέζη. ΟΥ οὐδ᾽ ἣν. . αὐτὸς βρονταῖς ε΄ αἷσι 
φλογίξῃ. ΟΥ οὐδ᾽ ἣν ... βροντᾶς αὐγαῖσέν ιν ᾿ αὐτὸς βρονταῖϊῖσοίν με) 
φλογίζῃ. ΟἿ ΖΒ6}. γῶν ὅ04, φλέγων αὐγαῖς ἡλίου κύκλος. 

1201. τόδ᾽] Ι 5που]α Ρυϑίον. τότ᾽ . Βιυὺ οὗ 1001]. κρᾶτ᾽ ἐμὸν τόδ᾽. 
ἐμοῦ πόδος ἄρϑρον)] φιι.. ἐμὸν ... ΟΥ, (Β4. ΚΒ. 718. ἄρϑρα ἐνξεύξας 

ποδοῖν. 1082, ποδῶν ... ἄρϑοα. ΤΥ. 179. 
1202. ἀπῶσαι] ἀπῶσ᾽ Τυχη. “70 οαδὶ ὁ7. 1. 4ᾳ. ἐκβαλεῖν. 
ἀλλ᾽] ἀλλὰ τόδ᾽ δι. ΥεῖΒ. ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ ὁοπ]. γα. ἀλλ᾽ οἴη. Εγέ, 

Ηϑυνΐ. 
ξένοι} ξεῖνοι ΒΥ ς 
1208. ἕν γέ μοι εὖχος ὀρέξατε νῸ]Ρ.. ἕν γέ μοι. ΕΞ) Δ ΕΙΘΟΙ 1... 88. 

φι. ἕν γέ μοι εὖγμα (ον ἕν γὲ) παράσχετε. Οὐ ... ἕν τόδε δέξατε (ον 
δρασατε). ΟὐΥ ἕν γε μόνον τόδε ,δέξατε. ΟΥ ἕν γέ μοι εὐγμά τι νεύσατε 
(χραπέ", (Ε4. Ο; 348.). Οὐ ... εὐγμΐ ἐπινεύσατε. ΟΥ ἘΠ εὐχος ἀνύσσατε. 
ὀρέξατε 566πὶ5 οοΥχρύ. γοι ΕἸΣ οι. 11, ν΄. 827. ἡ τινι εὖχος ὀρέξομεν 
(φιονίανι ργεωοθιζινῖ αἴρι5) ἠέ τις ἡμῖν. “ὝΠ6 ᾿ἀδούγ]ϊο τμγθμι νν 61] 5υὺ5. {π6 
δηἸτηϑ θα ἰδηθιαρθ Οὗ 7Ὁπ6 ΞΡΘϑῖτου, 

εὖχος] 1. 4. εὖγμα Δηΐ. 1188. Εὖχος ΟὐΟα 5 ΠΟΥ ΠΘΥΘ ὈΘ51665 ἴῃ ὅορΡ!., 
ΠΟΙ ἴῃ βοῦν ]τι5 ΟΥ̓ ἘαΊΡΙ 465. 10 15 ἐγθαπιθηῦ Πουνθνου ἴῃ ΠΟΘ. 

1204. ποῖον ἐρεῖς τοδ᾽ ἔπος 3] τ λμαΐί {λίπ δ ἐπὶ ἐλοῖι πιοαηδί (ἰἰξ. ἐμοιι 
αγὲ αδοιμέ ἰο 5α}}"} ΟἿ 1288, ὦ Ζεῦ, τί λέξεις; 

εἰ ποϑεν) Βιιὺ 6] ΠἸΡΌΟΔΠγ ἴον εἴ ποϑὲν λαβεῖν δύνασϑ'ε, ἀοοοταϊπρ' ἰο 
Βυϊίι. ΟΕ, ΑἹ. 179. 8806..ᾧ Α01ώ]1 νοι] τοδᾶ ἢ κοπίδ᾽ (Δι. 602.). Οὐ εἰ πάρα. 
(Οἱ. 141. πρὸς ϑεῶν, εἴ τί σοι; τέκνον, πάρα Ι ξίφος χεροῖν, πάταξον 
εἰς ἄκρον πόδα᾽ [ ἀπάμησον ὡς τάχιστα, μὴ φείσῃ βίου.) ον ξίφος εἴ 
ποῦὕξεν ... παρέξετε. οΥ  }. οὐ πῦρ, οὐκ ἔγχος τις ὀνήσιμον οὐκ 

ἐπιτρέψει (ὀξὺ παρέξει); 
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ἢ γένυν. ἢ βελέων τι. παρέξετε. 1200 
ΧΟ. ὡς τίνα δὴ δέξῃς παλάμαν ποτέ; 
ΦΙ. κρᾶτ᾽ ἀπὸ πάντα καὶ ἄρϑρα τέμω χερί. 

φονᾷ φονᾷ νόος ἤδη. 
ΧΟ. τί ποτε; ΦΙ. πατέρα ματεύων. 1210 
ΧΟ. ποῖ γᾶς; ΦΙ. ἐς “Διδου" 

120ῦ. γένυν] “Αἰ ἀἀὸ οὕ Ππαίολεί᾽. ἘΠ. 196. 485. 
προπέμψατε νι]ρ. “ϑεηε ϊ6, ϑμρρίν. γι6 τοἱἱλ". ΟἿ, 106. ΕΣ] 5Ποι!α ργδ- 

ἔθου πορέξετε ((μα. Τ᾽. 12δὅ. φοιτᾷ γὰρ ἡμᾶς ἔγχος ἐξαιτῶν πορεῖν), οΥ 
παράσχετε, οὐ ὀρέξατε (12308.), οὐ πορίσδατε. Οὐ ἢ βελέων γέ τι χρήσατε. 
Οὐ {86 ξαΐαγσα παρέξετε, οἷο, (εἴ ποϑὲν παρέξετε). ΟἿ, οπ Τὰ. 1014. 

1906. ὡς τένα δέξης νυ]ρ. Βν. ΝΥ ;αμα. ὡς τίνα δὴ ῥδέξῃς Ἡρτ, ΠὈΙπᾶ. 
Ηανῦ. ὅθμα. Βουρῖς. Νϑιοῖς, (οἵ, οα 1295,) ὡς τίνα ῥεξείων ιν. ὙΤ]Π6 νϑυϑ 
5Ππ οι 14 θ6 ἈΡΡΑΓΘΗΟΥ ἃ ἀδοίν!ο ἐογαπιοίου. ὧπ, ὡς τίνα δὴ τελέσῃς (ΟΥ̓ 
δὴ ᾿ξανύσῃς) παλάμαν ποτέ: ΓΘΙΠὰρ5. Ποννονον ὕΠπ6 τηθίγ8 15. ΠΟΥ Δ 1Ο. 

βῤέξῃς Δ. Β. Κα. Τ,. ΑΙ4. ῥέξεις Ε΄, ῥέξειας Τ'. Ταχη. 
1207.  παλάμαν] “βεορα οΓ υἱοϊοποο". ΔΝ θμοθ παλαμναῖος “α γμμ 676γ. 
κρᾶτ᾽ ἀπὸ πάντα καὶ ἄρϑρα τέμω χερὶ γα]ρ". Ἀρᾶτα καὶ ἄρϑο᾽ 

ἀπὸ πάντα... . ΒΟΡΡῚς. Ἀρᾶτ᾽ ἀπὸ κἄρϑρα τέμω χερὶ πάντα. φονᾷ νόος 
ἤδη Ενῇ, χρᾶτ᾽ ἀπὸ πάντα τὲ τἄρϑρα απ. χρῶτ᾽ ἀπὸ πάντα καὶ 
ἄρϑρα Του, οί. Ρ. 17. βογέ. Θὰ, κρᾶτα καὶ ἄρϑρ᾽ ἀπὸ πάντα... Οὐ 
πρᾶτ᾽ ἀπὸ (οΥ κρᾶϑ'᾽ ἵνα) πάντα τξὃ κῶλα ὦν Οὐ κρᾶτ᾽ ἀπὸ τοῦτο καὶ 
ἄρϑρα ... (ΟΕ, 1001. κρᾶτ᾽ ἐμὸν τόδ᾽ αὐτίκα ... αἵμάξω πεσών.) ΟΥ κἈρᾶτ᾽ 
ἀπὸ ΩΣ ἴδ᾽ ἄρϑρα ων Οὐ ὡς ἀπὸ πάντα τάδ᾽ (γ᾽ πάντα ἐγ ἔμ᾽) 
ἄρϑρα ... Οἵ χρῶτα πρόπαντα καὶ ἄρϑρα ... Οὐ χρῶϑ'᾽ ἕνα πᾶντα ... 
Χρὼς ΒΟΙΠΘΟΙ ΘΒ. τηθϑη5 “165, Ηοιὰ. Οα. ΧΥῚ, 145. αδίθη. 84 Ἡ!ρροον. 2. 

ἄς ἴτὰοῦ. ΒΟ μη οἱ. Ἀ150 ὉΒ1η1κ5 Ἀρᾶτ᾽ πα θίθηβι "16, θη ἀρ ρτονθβ οἵ ΗδΥ ἢ 5 
οοπ]θοίιτο χρῶτ᾽. ΠίηδοΥ ὉΠ 1Π]Κ5 χρᾶτα 15. τη η ]οη θα ἃ Βαδίηρ' {πΠ6 Οἰ]οῦ 
ἸΠΘΙΏ ΡΟ. οὗ [π6 Ροᾶγ. ΟἿ Τὰὺ7. 1015. οὐδ᾽ ἀπαράξαι Ἀρᾶτα. βίου (βίᾳ) δ έλει 

μολὼν τοῦ στυγεροῦ. 109. προσπτύσσεται ... χιτὼν ἅπαν κατ᾽ ἄρϑρον. 
Τὴ Π| τηϑηπου {π6 ΡὨΙ]οοίοίος οὐ ΤΠποοάθοϊοϑ, ονθυθοιηθ ὈΥ ὕπ6 ρϑίῃ, 08}15 
ουῦ κόψατε τὴν ἐμὴν χεῖρα (β61Π0]. δα Αὐὶϑῦ, ἘΠῚ, Ν. ὙΠ. 8. ἂρ. Ογϑιηθυ, 
Απϑοᾶ. 1. 248, 15,).. ἘδΥ [86 ὑπιθρὶβ ἀπὸ ... τέμω οἵ. 811. 1168. 1111. γε 
τατιϑὺ ΓΘΙΠΘΙΏΡΘΙ ὑμὰὺ ἀποτέμνειν τηθδπηβ 0 ομί οἢ7. Βαῦ ῬΆΪ, οου]Ἱᾶ Ππᾶγᾶϊν 
16 Π6 το οαὖ οΥ᾽ Ὠϊ5. οννὴ ποϑᾶ. 

1208. τέμω Δ. Ι(. Τ.. ΑἸά4. Βτ. χε, ει. Ὠ1η4. Ἡ νυ. ὅθ. Βουρὶς. τεμῶ 
Β. Το Ταχη. Υαμα. Βοίουθ τέμω ΒΌΡΡΙΥ ὡς ἴοιη 1206. Βιΐῖ τεμῶ τηᾶν 

Ρϑυρ5. ΡῈ {πὸ υἱριιῦ γϑϑαϊηρ', 
1209. φονᾷ)] “Μοεοαϊίαίος (6165) πε" ον". 1. 4. φόνον βουλεύει, 85 

Ῥιηᾶεν 5ρθαῖκβ ΕἾ. 2ῦ8, 5680]: ϑανατᾷὰ (ϑανατοιν 1,. ΒΈΡΥ, ἃ. ϑανατοιᾷ ἵν. 
ϑανατιᾷ Βγ.), ϑανατοῦ ἐπιϑυμεῖ. Οἵ, Αι. 117. φονώσαισιν (φονίαισιν 
{Π6 τη85.) .. . λόγχαις. ΖΕ αι. Ν. Α. ΧΙ, 44. τὴν ἐλευϑ'ερίαν ποϑῶν φονᾶ. 
Φονᾶν ἰ5 τι564, 1 Ῥο]Ίθνθ, ὈγῪ πὸ οὐμοὺ Αἰ νυυῖθου. Οοιαρατο τομᾶν ΑἿ. ὅ82, 

ϑανατᾶν ΡΙδι. Ῥμεοᾶ, 64 Β. Αχ, 8606. φαρμακᾶν Τπιοῖδῃ. Τιοχ. 4. τοκᾶν 
“ραγίγῖνοῦ, ΤΟΌΘοΙς. δα Ῥθγγη. Ρ. 80 56. 

νόος Β. 1,. Τί ΚΝ. Ταση. νόσος Ἀ. Ἐ'. Η 41]. ΑἸΑά, 
910. ματεύων ΑΥ̓ΚΟῚ, Α1α. ΤΉ. μάστευων ΒΡῈ Το θυ ρι 2)., ΥὙὸ 

ΤΗΣ ΒῸΡΡΙΥ φονῶ ἔγοτη {Π| ρυθοθᾶϊΐηρ' φονᾷ νόος. Οιι. ματεύω. 

1211. ποὶ γᾶς; ἐς “Διδου] ΟἿ. Ατρῦ. Ῥαο. 198, ποὶ γῆς; ἝΡ, ἰδοὺ 
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οὐ γάρ ἐστ᾽ ἐν φάει γ᾽ ἔτι. 
ὦ. πόλις, ὦ πόλις πατρία, 

πῶς ἂν εἰσίδοιμί σ᾽ ἄϑλιός γ᾽ ἀνὴρ. 
ὅς γε σὰν λιπὼν ἱερὰν λιβάδ᾽, : 5] 
ἐχϑροῖς ἔβαν “αναοῖς 
ἀρωγός. ἔτ᾽ οὐδέν εἰμι. 

γῆς. ΤΡ. ἀλλὰ ποῖ; ἝΡ. πόρρω πάνυ, | ὑπ᾽ αὐτὸν ἀτεχνῶς τοὐρανοῦ 
τὸν κύτταρον. Δέϊον “Διδου τιϑυῖὶς ΟἾΪΥ ἃ ΘΟ] 0ὴ (85 ἴῃ ὅπη, Ηδτ.), ἴπ- 
βίδα οὗ {Π6 τπιϑῖι8] 11] βίορ. 

ΟΡ ΑΓ ΤΑΤΠ Ὁ εὐο ΒΒ. Ὁ Τὸ Το. Ταΐη: 
1919, ἐς “Διδου νυ]ρ. εἰς Ἄιδαν δι. ϑαρΡΡΙΥ ματευών (ματεύω). 

ΘΕΟΣ: 
οὐ γάρ ἐστ᾽ (γὰρ ἔστ᾽ Ὁ: γὰρ ἔτ᾽ Β.) ἐν φάει γ᾽ ἔτι ΔΙΑ. Τασῃ. Βνυ. 

Εγΐ. Τ)1η4. ΒΟΡΡΈ. οὐ γὰρ ἐν φάει ἰῷ ἔτι Ἠθ μι. Ὑναμπα. ϑεἤα. ΝΟΚ, οὐ γὰρ ἐτ᾽ 
ἔστ᾽ | ἐν φάει Ηανΐ, οὐ γὰρ ἔε' ἐν φάξι γέ που βου ἢ. οὐ γὰρ ἐν φάει 
601] Πῖπα. φα. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἐν φάει γ᾽ ἔστ᾽. Οὐ οὐ γὰρ ἐν φάει γ᾽ ἔτ᾽ 
ἔστ᾽ (οΥ ἐστίν). ΟἿ, 415. ὡς μηκέτ᾽ ὄντα κεῖνον ἐν φάει νόει. ῬΒΙ]οοίο- 
ἴθ 5 ἀιὰ πού Καονν, ας Π6 βιυβρθοῖθα ὑπῶῦ 5. Τύμου ννῶϑ πὸνν ἀθ8α (494 {.). 

πα Ἀλπ ΨΊ ΑἸ πηλη, ἡ ἤσε Ἐξ 38. 
1218. ὦ πόλις, ὦ πόλις πατρίέα νυ]ρ. Ἡουα. νυ πα. ὥομη. ΒοΥΡῚς. ΝΟοΙ. 

ὦ πόλις, ὦ πατρία Ὀϊπᾶ. Ηατῦ. ῬαΥπαρ5 ὦ πατρέα πόλις, οΥ ὦ πόλις, ὦ 
πατρὶς. ΟΥ, Απί. 806. γᾶς πατρέας. (Ε4. ΚΝ. 1394. πάτρια ... δώματα. 

1214, πῶς ἂν (ἂν ὁπι. Β.) εἰσίδοιμί σ᾽ ἀϑλιός γ᾽ (γ᾽ οὐχ Ἡθε στὴ ἀνὴρ 
να]ρ. πῶς ἂν εἰσίδοιμ᾽ ἀϑλιός σ᾽ ἀνὴρ Ὀϊπά. Ηδτ. βθμη. Βουρῖς. ΝΟΚ, 
δογέ. (Δ γϑϑᾶϊηρ' [870 ΤΟ Πὴ ΒΔ 15 Δ ΟΙΟΡΥ.) πῶς ἄν σ᾽ ἐσιδοίμαν ἄϑλιος, ὅς, 
Ι σὰν... ΗανΡ. Ωα. πῶς ἄϑλιός ἡ ς ἀνὴρ εἰσίδοιμ᾽. Οὐ πῶς ἄν σ᾽ εἰσί- 
δοιμ᾽ ἀνὴρ ἄϑλιος. Οὐ πῶς σ᾽ ἂν εἰσίδοιμ" ἄϑ'λιος (ον. αὐϑις αὖ) πα- 

λὲν. ἘῸΥ πῶς ἂν οἵ, 250. 794. - 

1215. σὰν ... ἱερὰν λιβαδ᾽] “Τὴν βαογοά εἰγϑαῖι". ὅ6801: τὴν τοῦ ἐπι- 
χωρίου ποταμοῦ. ΤΠ γτἶνϑὺ ΘΡϑυοῃῖθ5 15 τηθϑηῦ, νυ 1 ἢ ῬΙΙ]οοὐθίθβ ᾿ην ΟἸΚΘ5 
ἴῃ βου ]ὰ5 (ΡΆ1]. ΕὙ. 288.), Σπερχειὲ ποταμὲ βούνομοί τ᾽ ἐπιστροφαὶ.. 

ἱερὰν λιβαάδ᾽] Οὐ, (4. ΒΕ. 1498. ὄμβρος ἵἴερός. Ἐπ:. Μϑά. 842. ἱερῶν 
ποταμῶν. ὙΠθοοΥ. 1. 69. Ἄκιδος ἱερὸν ὕδωρ. Υὶνρ. ΕΔ]. 1, ὅ8. “εἰ οηπέδ5 
8 0705). 

1216, λιβάδ᾽] ΟἿ, Ζέβοι. Ῥουβ. 605. λιβάσιν ὑδρηλαῖς. Επυ. Απάν. 110. 
πετρίνα πιδακόεσσα λιβάς. Τϊπάον {πϊη]τ5 {π6 τποίγα γϑαπίγοθ λιβάδα 
ἴῃ 11. Ῥουπᾶρ5 ὃς γε σᾶς λιπὼν ἱερὰς λιβάδας. 

ἐχϑροῖς} ἐχϑροῖσιν ὁοοη]. Βειρὶς. ἐχϑροῖς τὲ βὰς ... εἶτ᾽ οὐδέν εἶμι 
Ἡδϑῖμ. 1 νψουἹὰ γα ἐχϑροῖς Ζαναοὶῖς ἔβαν. . 

ΖΔαναοῖς} “Ιαναοῖσιν Ἠδτυί. 
1217. ἔτ᾽] εἶτ᾽ ἩἨθαΐμ. Μιβρυ. Βυ. 
ἔτ᾽ οὐδέν εἰμι] ΟΕ ΕἸ. 677. οὐδὲν εἰμ᾽ ἔτι. Ῥεπι. Ρ- 1189. ἀκούσας 

. ὅτι οὐδὲν ἔτι εἴη ἡ ἄνϑρωπος. Ἐρι {Ππ8 Ροβιίοη οΥ ἔτι Ῥοΐοτο οὐκ οἵ, 
(4. Ἐ. 94, ἔτ᾽ οὐχ οἵα τε ... ΤΎΔΟΙ. 161, ὡς ἔτ᾽ οὐκ ὦν. (ΒΕ. Ο. 380. 
φυγὴν δέ του] μήπω γενέσϑαι. ΑΡονθ 382. φράσῃς μοι μὴ πέρα. 1πν. 
ΑΙς, 198, οὗ ποτ᾽ οὐ (ἰ. 6. οὐδέποτε) λελήσεται. ““Υ͵ {π|5. ννῖδῃ. οἵ το- 
γΙβι πη ρ' Π15. ΠοτηΘ (ποτ ρ π6 ἄδϑραῖνβ οὐ 15. {ΠΠΙτηΘη 1), ῬὨΙ]οοὔθίθβ γϑύ 685 
ἜΠΡΟ. δΊ1 Α΄ .ὀογὸν ΟΕ 1202 Ὁ ἸΘΟΝΆ. 

ΟὟ τας, τὰ μρϑῆς ὥδν, κχονβεξνσεν. « 
ῬΑ ̓ ὩΞ 

Ὁ ἢν 

πο, 

δον ων 
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ΧΟ. ἐγὼ μὲν ἤδη. καὶ πάλαι νεὼς ὁμοῦ 

στείχων ἂν ἣν σοι τῆς ἐμῆς, εἰ μὴ πέλας 
Ὀδυσσέα τε τόνδε τόν τ᾽ ᾿Αχιλλέως 1220 
γόνον πρὸς ἡμᾶς δεῦρ᾽ ἰόντ᾽ ἐλεύσσομεν,. 

04. οὐκ ἂν φφάσειας ἥντιν᾽ αὖ παλίντροπος 

κέλευϑον ἕρπεις ὧδε σὺν σπουδῇ ταχύς; 
ΝῈ. λύσων ὅσ᾽ ἐξήμαρτον ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ. 

1218. ὅθ μο!: ἐντεῦϑεν διπλοῦν ἐστι τὸ ἐπεισόδιον. ΜΝ ΏΪΟΙ τοιμαυῖς 
γον 5. ὅο ὅπ ἴδοῦ ἐπῶῦ ἴῃ {πΠ6 ορϑηϊηρ' οὗὨ Ππ6 ρυθϑθηῦ 560 η6 ποὺ Ομ8 ῬΘΥ50Ὲ 
ΘηΐοΥΒ, δι5 15 ΑΙ {π6 θ880, Ραῦ ὕνο. 

ἐγὼ μέν] ἔγωγ᾽ ἂν οοη]. Βιυρ. Βα οἵ, οῃ 96, 
ὁμοῦ] ἐγγὺς ἘΠ, Τ,. σιιρυ ἃ τη. ρῃ. πέλας Β. (ΒοΙΙι φ]οββθβ.) 610]: 

ἐγγύς. “ΔΝεων" ἰοῬ. Απύ. 1180. (Ε4. Ο. 1107. Αὐἱδύ, Ῥαο. ὅ78.. Μοπαμά, ἀρ. 
Ῥμοί. ν. ὁμοῦ: ἤδη γάρ ἐστι τοῦ τίκτειν ὁμοῦ. Χοῃ. ΑΠΔΡ. 1Υ͂. 0. 24. 
πρὶν δὲ ὁμοῦ εἶναι τοὺς πολλοὺς ἀλλήλων [ἀλλήλοις 41,1. Οοπμθοῦ ἀλὴν 
γν1}}} ἢν. Ἠδυύπηρ; τοι ὁδόν. Νϑιοὶς βυβροοίβ ὁμοῦ. 

1219. στείχων ... στείχοντα] ΤῊ5. τροίϊμοη, 85. ΔΙ θα οὈβουνοϑᾶ Ἦν 
Δ Δἰκϑῇβ]!α, 15. νϑὺν ἱπϑίθραηῦ, ΟΠἿ6 ΟΥ̓ ὕΠ Οὔμϑυ νοι] βθοῖὴ ἤο ΡῈ οουγιρί. 
Εν στείχων ΝΥ δἰκθῇϑια δ τη} Β0110 ῬΥΟΡΦΌΙΠΥ ῬΥΌΡοΟΒ65 τοέχων “5ἰαδ5᾽ (ὃ 5 
ἴῃ Π, ο΄. 888. νηὸς ὑπὲρ τοίχων). “Ἑρπων 4150 νγοι]α Μὰ ἃ ΠΠΚΟΙγ ὀοΟΥΥθούϊοη. 
Βιεΐ ἴ 18 ΤΩΟΥ̓Θ ΡΥΟΌΔΌ]6 μὰν {Π6 ΘΥΓΟΥ 1165 ἴῃ στείχοντα. 

ἂν ἦν σοι να]ρ,. ΒΕ. ἄνην σου 1, ΡΥ. ἂν ῆ σοι ἘΠιη51]. Ὀιηα. ΝΘποΙς, 
᾿ἂν ἡ ᾽πὶ Ἠδτί, 56}01: ἐπορευόμην ἄν. τὸ δὲ σοὶ παρέλκει. ὙΥαμαΟΥ ἰαῖκο 5 
σοι ἴον {πὸ “ «αΐξίυιι5. οἐλμίοσιι5", ΜΝΥ͂Θ τηθδῦ βρροβθ Νϑορίοϊθιηιιβ ἔο δ 1655 
{815 γϑιηδυὶς ἴο ῬὨΙΠ]οοίθίοβ, 85. ΠΘ 15 ὙΘΟΙηρ᾽ 0 Π15 οαν θη. Σὸν 11] {Π θη 
πηθέ “0 ψοι" ἰο55᾽. ἩΗδυθιπρ᾽ 5 οογγϑοίΐοη (νεὼς ὁδὸν | στείχων ἂν ἢ ̓ πὶ 
τῆς ἐμῆς) 566 1:5 βοιμθννμαῦ ῬΥΟΌΔΡΙ6. δυυμᾶ: “ἕπ ἐξίμουα δόδθηὶ αὐ παυΐμι 
"θα". . 

1220. Ὀδυσσέα στείχων] Στείχοντα 5 5: ροΥἤποιιδ, ἃ 5 νγ8 πᾶν 8 ΡΥ ΘΒΘΏΥΥ 
ἰόντ᾽ (ἰόντε). τ. Ὀδυσσέα τε τόνδε, οὐ τὸν Παρτίου τὲ τόνδὲ (οΥ παῖδα, 
1237... Οὐ Ὀδυσσέα τε τόν τ᾽ ᾿Αχιλλέως γόνον ὁμοῦ (ον ὁμοῦ γόνον) 
οἴο, ΤΠ ὁμοῦ οὗ ν. 1218. ρουπῶρ5 ΒΘ] οπρα ποθ, πωνίμπρ' σοὺ τη ρ]ϑοθα ὉΡΟΥ 
0Ὁπ6 νυοηρ -εῶς. [Ὁ δά Ῥουπαρ5. 5110} οτἶἷ {Γ01ὴ 105 ΥΘΒΘΙ ΙΔ μο6 ἴο γόνον. 

1291. ἐλεύυσσομεν) ἐλεύσομεν Κ, ἐλευσσόμην Ἠθδί]ι. Τοιρ. ΤῊΘ. θ]τιγὰ] 
ἐλεύσσομεν, ΔΙ ΠΟτρ. {π6 5ἰμρι] αν Πδ5 Ριοοράρα, 13Ὸ ὉΠοσιιθ ΒΟμΙΘ Πη0 5 
ΞΡΘαΪκ5. οἵ 1059} 1η {πο ΒΙΏΡΠΔΥ, ΒΟΙΠΘΙΙΠΙΘΒ ἴῃ {Π6 Ρ] 78] ἢυπηθον. ΟΥἉ, 1894, 

1222. οὐκ ἄν] οὐκ ἂν (ϑιιρτι. δ᾽ αὖ ἃ τι. Δη1.) 1. οὐδ᾽ αὖ Μ, 
οὐκ ἂν φράσειας ...:}] “δῖ χοῖι ποί ἐφ ηιὸ 

παλίντροπος] Ἡάγοῖ- ἐξ ὑποστροφῆς. 
1223. κέλευϑον ἕρπεις] ΟἿ. Δ]. 281. ἐξόδους ἕρπειν κενάς. ἘΠ. 1168. 
ἕρπεις ... ταχύς] ΟΥ, (4. Ο. 806. κεὐ βραδὺς | ἕρπει ... ἀφέξεται 

ταχῦς. 
ὧδε σὺν σπουδῇ ταχύς] “Τλι5 φιΐοῖς εοἱιλ ςροοαῦ. ᾽να ]αυ]γ (Βα. ΒΕ, 17. 

σὺν γήρᾳ βραδεῖς. Οιι. σὺν σπουδῇ ποδὸς, ἃ5 ἴῃ ἔπι, Ηδθο, 314, Ὀδυσ- 
σεὺς ἔρχεται σπουδῇ ποδός. ᾿οσέμαδ,, 1 ἤηά, τηϑ]τθ5. ὑπΠ6. βϑηθ. ΘΟ] οὔ}, 

1224, λύσων ὅσ᾽ ἐξήμαρτον] “70 μηᾶο δα 1 λαυθ ἀογια γυνοηῃ᾽. ΟἿ. 
1249. 1210. Ἐὸν {Ππ|5 ΠἸΒΘΙΔΡΒΟΥΊΟΑ] 56η86 οὗ λύειν οἵ. οἡ Ληΐ. 40. τί δ᾽ 
ἐγὼ λύουσ᾽ ἂν ἢ ᾿᾽φάπτουσα προσϑείμην πλέον: 1112. αὐτός τ᾽ ἔδησα 
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δεινόν γε φωνεῖς ἡ δ᾽ ἁμαρτία τίς ἠν; ες 1228 
ἣν σοὶ πιϑόμενος τῷ τὲ σύμπαντι στρατῷ 
᾽ ᾿ » Ω » ’ ἔπραξας ἔργον ποῖον ὧν οὐ σοι πρέπον; 
᾽ ἕ " » Ψὕ Ν Ἁ ΄ δ ΄ 
ἀπαταισιν αἰσχραῖς ἀνδρα καὶ δόλοις ἑλῶν. 

τὸν ποῖον; ὥμοι᾽ μῶν τι βουλεύει νέον ; 
νέον μὲν οὐδὲν, τῷ δὲ Ποίαντος τόκῳ 1280 

Ξ Ὁ ͵ “ χω ’, ΄ὔ 
τί χρῆμα δρασεις; ὡς μ΄ υπῆλϑὲ τις φοβος. 

νι τ " ’ Ἁ 7ῳ9 5 ΄ 

παρ οὗπερ ἔλαβον τάδε τὰ τοξ΄. αὐϑις πάλιν 
ΟΖ. ὦ Ζεῦ. τί λέξεις; οὔ τί που δοῦναι νοεῖς ; 

καὶ παρὼν ἐκλύσομαι. (Βα. ἘΡΕ 101- φόνῳ φόνον πάλιν λύοντας. Αὐἰδύ. 
ἤδη. 691. λῦσαι τὰς πρότερον ἁμαρτίας. ὙΠππο. 8, 46. μεταγνῶναι καὶ 
ὅτι ἐν βραχυτάτῳ τὴν ἁμαρτίαν ποτα λυσαϊ. οὐῶ;, . 18; τὴν ἐπιφερομένην 
αἰτίαν ... ἕνὲ ἔργῳ τούτω ἀπελύσατο. Ὥθιη, Ρ. 1409. ἣν (ἀγνωμοσύνην) 
τῷ μεταγνῶναι λύσετε. 

1225. δεινόν γε φωνεῖς} “Ταῖδ ἰς α δίγαηφε ἐλΐηρ ψοιι βαψ᾽. ᾿Α1]. 1127. 
δεινόν γ᾽ εἶπας. ον. δι. 1. 9. ὅ2. “Μαρηιι παρνας, υἷα ον εαίδιϊο. 

1220. σοὶ Α, Κα. 1,, ΑΙᾷ, Ταση. σοί γε Β. Τ΄. ϑῃ. 
πιϑόμενος Δ. ἴῃ γϑ5. Δ], Ταγη. πειϑόμενος ΒΒ Κα ΝΙΝ πα 
1397) ὧν οὔ σου πρέπον] δ. πράσσειν. ΟΥ, (ΒΕ. ΝΠ. 862. οὐδὲν γὰρ 

ἂν πράξαιμ᾽ ἂν ὧν οὔ σοι φέλον. 2 βοΐ. ὁ. Τὰ. ΠῚ. 89. ἐκ γὰρ τοῦ 
πράττεσϑαί τινα ὧν οὐ προσήκει. 

1228, ἄνδρα καὶ δόλοις ἑλών] ϑΌΡΡΙΥ ἔπραξα ἔτοιη {π6 ργϑοθαϊηρ. 
Ωα. εἷλον ἄνδρα καὶ δόλοις. ΤΠΙΒ εἷλον ϑοθον 5, ἃ 5 10 ΦΡΡΑΥΓΘΗΕΙΥ 5Π οι], 
νὴ ἔπραξας. 

δόλοις ἑλών] 5. Ῥαπ] 11, Ἐρ. ον. ΧΙ]. 16. ὑπάρχων πανοῦργος, δόλῳ 
ὑμᾶς ἔλαβον. ίτρο. Ζξη. 1. 618. “Οαρόγε απίθ ἡοἱϊβ". 

1229. τὸν ποῖον!) τὸ ποῖον 'Τπιτη, ὙΥΓΟΙΡῚΥ. 
μῶν τι βουλεύει νέον;] Εν. Μαᾶ. 87. δέδοικα δ᾽ αὐτὴν μή τι βου- 

λεύῃ νέον. ΑΡονα ὅδδ. νέα βουλεύματα. ὅθ0. νεώτερον βούλευμα. 184. 
Απί. 242, 991. 

1280. τῷ δὲ Ποίαντος τόκῳ ...] Ηδ νὲβ ροίηρ ἴο 44 δώσω, ἃ5. νγ6 
ἸηΔῪ σαῦπον ἔοι 1198 “. 

91. ἘΠ.» 4115. ἐξ δ᾽ ἔστιν, ὦ ξέν᾽; ὥς μ᾽ ὑπέρχεται φύβος. 
τί χρῆμα ἈΠΕ Ν ὙπΝ χρῆμα εὐ ΕἸ 0 ΔΙ. 
ὥς μ᾽ ὑπῆλϑέ τις φόβος] ὥς μ᾽ ὑπήλυϑεν φόβος 60η]}. Νϑιοκ. 
1983. παρ᾽ οὐπὲρ ἔλαβον Α. Κ. Τι. Τ' οἰς,. παρ᾽ οὗ παρέλαβον Β. 
τὰ οἱ. Τ. 

αὖϑις πάλιν ...1 ΗΘ ννὰβ ρσοίηρ' ἴο 5βᾶἃγΥ δώσω, οΥἱὁ ἀποδώσω. 
1258. τί λέξεις} ἤλαέ αὐὸ γοῖς φοΐρηρ 0 δαν, τολαὲ ἄο γόοις ριθαπ ὃ ΟἿ. 

1204. ποῖον ἐρεῖς τόδ᾽ ἔπος; Ἐπὶ. Ηἱρρ. 8ὅ8. οἴμοι, τί λέξεις, τέκνον; 
ὥς μ᾽ ἀπώλεσας. ΗἨθο. 1124. οἴμοι, τί λέξεις; Ῥπαπ, 1280. οἱ ᾽γὼ, τί 
λέξεις; Ἠδ]. 786. πῶς φῇς; τί λέξεις; Μροά. 1310. Αὐἱδί. ΑΟΝ. 587. 
οὗτος, τί δράσεις; 

οὔ τί που δοῦναι νοεὶς;}] “διρ"εῖψ γόοις εἴο ποὶ ἱπίθνι ἐο φίυδ ἐλδθηι ἐο ἠιΐηι 
Οὐ Αὐἱϑῦ. βδῃ. ὅ22. 1;γ5. 884. Εοο], 829. Επιν, ΗΘ]. 95. 475. 541. δα ΔΟΙ. 199. 
ΡΙαι. Ηρ. Π. 362 1). οὔ τί πον οἴει ... ἤδη ἱκανῶς εἰρῆσϑαι οἷο. "Θεοὶ. 
1460 ΔΑ, Τιν5. 208 Τὴ. ΑἸΙο. 1. 115, ΤῈ ποίθ οὐ ᾿ηϊουυοραύίοι 5 που] ργο- 
ΑΌΪΥ 6 οτητθίοα, ἔῸΥ 5ύγτοῦΥ 5ρθαϊκίηρ' ὑΠ0Υ6 15. πὸ απθϑύϊομ. 
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ΝΕ. αἰσχρῶς γὰρ αὐτὰ κοὺ δίκῃ λαβὼν ἔχω: 
04. πρὸς ϑεῶν. πότερα δὲ κερτομῶν λέγεις τάδε; 1285 
ΝΕ. εἰ κερτόμησίς ἐστι τἀληϑὴ λέγειν. 
ΟΖ. τί φὴς. ᾿Δχιλλέως παῖ; τίν᾽ εἴρηκας λόγον ; 
ΝΕ. δὶς ταὐτὰ βούλει καὶ τρὶς ἀναπολεῖν μ᾽ ἔπη; 
Ο4. ἀρχὴν κλύειν ἂν οὐδ᾽ ἅπαξ ἐβουλόμην. 
ΝΕ. εὖ νυν ἐπίστω πάντ᾽ ἀκηκοὼς λόγον. 1240 

1284, αἰσχρῶς γαρ] “7765 [Ὁ δαξεῖμ δἰο.᾽ 
δέπη]} “ Πιρλείν. Τδι, “γι 6": 
1285, πότερα δὴ ΑΔ. (Ὁ) ΑΙ4. Τσπ. ναῖρ. πότερα (οτι, δὴ) Β. Ἐ'. Κι. Τι. 

Μ. Τὶ γοη. Νϑιιοῖς βιβρθοίβ δή. [πᾶρρᾶ 1 Ἰκπονν ποῖ ννπθηθα ὀαιπθ ὑπὸ δὴ, 
τ Π]655 ἰὑ 6 ἐοπηᾶ ἴῃ ΔΑ. πᾷ Ηλι]. 1 5μου]α ργθίου πρὸς ϑιεῶν, πότερα δὲ, 
οἱ πότερα δὲ πρὸς ϑεῶν. ΤΠ δὲ [611 οαύΐ ἔγοιη 105. γϑβθιη ]θποο [0 κξ ... 
ΤῊηΘ βθοομα ᾿τηὐουυ σῦν 6 ΟἸ]δῖι56. 15. ΒΙΡΡΥΘΒΒΘα Πογθ, 85 ἴῃ (4. Ο. δ88. ΑἹ. 
400. ῬΙαιί. Ῥτού. Ῥ. 8869 Ο. οἷο ὅθε υγυμᾷ. δα ΑἹ. 452. 

1286, εἶ κερτόμησις} κα, εἶ περτόμησίς γ᾽ (οἵ, οπ 1058.).. ΟΥ, ΤΥύδοι. 
488. ἥμαρτον, εἴ τι τήνδ᾽ ἁμαρτίαν νέμεις. Αδοι. Ῥύοια. 1014. νοσοῖμ᾽ 
ἂν, εἰ νόσημα τοὺς ἐχϑροοὺς στυγεῖν. 

τἀληϑῆ λέγειν] ΠΝ τῖρηῦ θ6 οἰ ΠοῚ ἴον τὸ ἀληϑῆ λέγειν, ΟΥ̓ ἴον τὰ 
ἀληϑῆ ... ὙΠῸ Ἰαὐθυ βθθιηβ ρυθίθυα ]8Β μθγθ. ΟἿ. 108. οὐκ αἰσχρὸν ἡγεῖ 
δῆτα τὰ ψευϑῆ λέγειν; Ἐν. 678. ϑέμις δὲ τἀληϑηῆ λέγειν. ῬΙ]αΐ. ΑΡοΙ. 
18 Α. ῥήτορος δὲ ταληϑῆ λέγειν. ΟΥἉ, οα (Β4. Ο. 808. 

1288. ταὐτὰ Β. Κ. Τ,. ὅ6801]. Ἡδαίμ. ιν. Μυθρυ. ΒΥ. οο. ταῦτα Δ. Τ, 
ἍΤ, Τα τη: 

ἀναπολεῖν»] “70 γϑρεαΐ᾽. ὅ.6801: τὰ αὐτὰ λέγειν, ἀπὸ τῶν δεύτερον 
ἀναπολούντων τὴν ἠφοτριαμένην γῆν. Αἢ ᾿πη δα 10 ῬΥΟΌΘΌΙν οἵ ΡΙπάδΥ 
ΝΕ 55. ταὐτὰ δὲ τρὶς τετράπι τ΄ ἀμπολεῖν ἀπορία. τελέϑει. Ργίμ. 
ΥἹΙ. 1. ἀκούσατ᾽᾽ ἢ γὰρ ἑλικώπιδος ᾿ἀφροδίτας ἄφουραν ἢ Χαρίτων ἄνα- 
πολίξομεν. ῬΙ]αι. ῬΊΙ1ΒΡ. ρΡ. ὅ9. εὖ δ᾽ ἡ παροιμία δοκεῖ ἔχειν, τὸ καὶ δὶς 
'καὶ τρὶς τό γε καλῶς ἔχον ἐπαναπολεῖν τῷ λόγῳ δεῖν. ὥὅ6Π0], πη. δ 
οι, ΤΠ], β΄. 60. δὶς καὶ τρὶς ἀναπολεῖται. Ἡδδγοῖ: ἀναπολεῖ. μνημο- 
νεύει. Λάκωνες. 8ὸ ἴῃ Τιαὐΐπ “γϑοοϊο. ΟἿ, ου Δηΐῦ. 859. τριπόλιστον 
(- ἡτον) οἶτον. ϑ᾽νη]]ΠΑΥΥ Εἰπιν. ΕἸ. 710. τέϑνηκε᾽ δίς σοι ταῦϑ', ὃ γοῦν 
βούλει, λέγω. ΘΙπάου νοι] ργοθίου ἀμπολεῖν. 

1289. ἀρχήν] “70 δεφίη τοῖϊμι, αὐ αἰϊ᾽. Ταῦ. “οπιπῖποῦ. ΕΟαΠα ΟἾΪΥ ἴῃ 
ποραίῖνθ βθηΐθποθα. ΟἿ, οα Ἀπ. 92. ΕἸ. 489. ΤΠΘορῃ, 417. ἀρχὴν μὲν μὴ 
φῦναι ἐπιχϑονίοισι ἄριστον. 1. 4. πρῶτον (Λυϊδί. Τγ5. 497. ἀλλ᾽ οὐδὲν 
δεῖ πρῶτον πολεμεῖν). 

ἐβουλόμην] ἠβουλόμην Β. ἐβουλόμην ἂν “1 οομία καυθ τοϊδηοα, Τιδῦ. 
“νοϊιἴδ 56») (᾿Θη ρου γϑύϊοηθ Παριΐω ΠΟῚ Τηοο ΡΥϑοϑθηδ8, 564. οὐΐϑιη ρυ- 
[6γ1{1): βουλοίμην ἄν “1 οοικία εὐἷαλι᾽, Τιαῦ. “υοἴΐηι". ΜΑΙ. 8. 609, ΟἿ, ΡΙΔΐ. 
Ῥνρόδτι Ρ. 282. καίτοι ἐβουλόμην γ᾽ ἐν μᾶλλον εἴθ. Χοη. Ἠΐογν. 1. 9. εἰ 
γὰρ τοῦϑ'᾽ οὕτως ἔχει, πῶς ἂν πολλοὶ μὲν ἐπεϑυμοῦν (" οοποιμρίβεοεγοηΐί", 
ΦΟΙΟΗΘ ΡΓϑοίουθα 84 ΘΙ ΡΤΙΚ ῬΥξΘΒΘΩΒ5 Θοῃξίπιυια να) τυραννεῖν ...; 

1240. εὖ νῦν ἐπίστω. πάντ᾽ ἀκήκοας λόγον γα]. Πιηα. Ὑαπά. ϑόΒη. 
Ηατνί. εἰς. Ποδᾶ ννῖθ Θοάϊκο, Βαθιδηπ πᾶ Νϑποῖς, εὖ νυν ἐπίστω πάντ᾽ 
ἀκηκοὼς λόγον, 1. 6. “ἤποιν ἯΜΑ. ἑλαί ἐμοῖς ἀαδί πμοαγαὰ αἷἱ 1 παυὸ ἰὴ δα". Α 
5ΙΧΉ1ΠΔΥ ΟΟΥΥΠρύϊΟη οὐοιχ5 ἴθ (Βα. ΚΒ. 418. ΟΥἉ, 241. οἶσϑα δὴ τὸ πᾶν. 389, 
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᾿ , 2, Ω Γ ᾿Ὶ - 

ἔστιν τις. ἔστιν, ὃς σε κωλυσει τὸ δρᾶν. 

τί φής; τίς ἔσται μ᾽ οὑὐπικωλύσων τάδε; 
΄ 3 -»Ὕ Ἁ ΡῚ ἃ ΣῈ 3 ’ 

ξύμπας ᾿Αχαιῶν λαὸς. ἐν δὲ τοῖσ ἔγω. 
σοφὸς πεφυκὼς οὐδὲν ἐξαυδᾷς σοφόν. 

σὺ δ᾽ οὔτε φωνεῖς οὔτε δρασείεις σοφά. 1245 
, ἀλλ᾽ εἰ δίκαια, τῶν σοφῶν κρείσσω τάδε. 

- Ἁ “ , ἰχ2 4 ..,,5} - 2 -“-»5- καὶ πῶς δίκαιον. ἃ γ΄ ἔλαβες βουλαῖς ἐμαῖς, 

λόγος λέλεκται πᾶς. 0630. ἤκουσας, ὦ παῖ, πάντα. ΑἼ]. 480. παᾶντ᾽ ἀκήκοας 

λόγον. Τὰ. 816. Απΐί. 402. πάντ᾽ ἐπίστασο (-σαιϑ). (ΕΔ. Ο. 02. ἘΠ. 161. 
998. Ἡδυμϑη ΒῈΡΡΙ1Θ5 ἰδυῦι εὖ νυν ἐπίστω) δώσειν με τὸ τόξον (τϑίπου 
τὰ τόξα). ΟΥ, 1988. π. εὖ ταῦτ᾽ ἐπίστω (1395.)" παντ᾽ 

νῦν Α. Β. Κ. 1.. Τ' νὰ]ρ. ηυϊθ νυν. Απᾶ 50 ὅὥϑυξ. 
ἀκηκοὼς Κ΄. 1. Τ΄. Τατη. Οδαῖς, οίο, ἀκήκοας Α. Β. Ηδ11. Α14. ΤΌ ΧΗ. τηδγρ’. 
1241. ἔστιν τις ἔστιν ...1 ΤΠ τϑρϑϑϊοη οὗ ἔστιν 15 Θιηρμαίῖς. 80 

Αγῖβῦ. Ρ]. 114. οἶμαι γὰρ, οἶμαι οἷο. ὭὌρθῃι. ρΡ. 104. οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ 
ἔστι... Ζβοι. Ῥυ. 846. αὐχῶ γὰρ, αὐχῶ, τήνδε δωρεὰν ἐμοὶ | δώσειν 

᾿ς κωλύσει τὸ δρᾶν) ΟἿ, 881. μηδ᾽ ἐπίσχωμεν τὸ πλεῖν. ΕὸΥ τὸ δρᾶν 
εὐ 118. 1250, ΑἹ. 14. αἰᾷ. Ο. 4.2. 

1242, τίς ἔσται νυ]ρ. τίς ἐστι ἘΡπεοι δα (4. ᾿.. 297. τίς ἐστι μ᾽ οὐπι- 
κωλύσων οὐ τίς ἔσται μ᾽ οὐπικωλύων Βεγηι. δα (Βα. ΠΝ. 1498. ΟΥἁ Ι56θτι5 

ΥΙΙ. 86. ἔσται τις καὶ ὁ ἐναγιῶν καὶ πάντα τὰ νομιξόμενα αὐτοῖς ποιή- 
σων. Δηΐ. 261. οὐδ᾽ ὁ κωλύσων παρῆν. ἘΠ. 1197. Αὐἱϑῦ. ε58ρ. 884. τίς 
γὰρ ἔσϑ'᾽ ὁ ταῦτα σ᾽ εἴργων; Αν. 9ῦ. τίνες εἰσί μ᾽ οἵ ξητοῦντες. 

δὐπικωλύσων Α. Β. Τ. οἵ ᾿᾽πικωλύσων ΔΑἸ]4. Τιιτη. ὁ ᾿πικωλύσων Κ. 
1248. λαός] στρατὸς Ν. 

ἐν δὲ τοῖσδ᾽ Α. Κι. Τ,. δᾶ τποϑὺ τη55. Α14. Τατῃ. Βι. Ηογυπι. Ὀϊπα. ϑογί. 
ἐν δὲ τοῖς Ν. γιά. Ἠατί. ϑομη. Βουρῖκ. Νϑυοκ. ΒΙΘ γ. ΟΥ «μα. Ο. 142. 
πᾶς σὲ Καδμεῖος λεὼς | καλεῖ δικαίως, ἐκ δὲ τῶν μάλιστ᾽ ἐγώ. ΡΟΌΓ ΤΟ 

Ἐπαιη. 2. ἐκ δὲ τῆς ϑέμιν. Ἑπτ:. ΑΙς. 264. οἰκτρὰν φίλοισιν; ἐκ δὲ τῶν 
μάλιστ᾽ ἐμοί. ῬΙαί. Ῥαϊαγά. 808 Ο. πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα οἵ λόγοι 
ὑμῶν καλὰ ἔχουσιν, ἐν δὲ τοῖς καὶ τοῦτο. ΑἸΙ5ο οπ ΕἸ. 46. 

1244 1. 6. “Τ᾽ λοιιφὴ λοι ανὶ (11 15 δαϊα!)} α ιυῖδε πιαη, τολαί ἐλοιι ποι δαμοϑέ 
ἧς μψ πὸ πιθαηϑβ τοῖδο", ἰῇ γοὰ ὑπῖηκ ἴο ΤΘΥΥΓΥ τὴθ τυ ἢ 5πιο ἢ {πυθαύβ. 

1246. σοφὸν {π6 τη55. ΑἸᾶ, Τανπ. σοφὰ ΒΥ. ἃπᾶ Ἰδαίου 44. Οἐ, 446. 
ἐπεὶ οὐδέπω κακόν γ᾽ ἀπώλετο, ἀλλ᾽ εὺ περιστέλλουσιν αὐτὸ (ποῖ αὐτὸ) 
δαίμονες. Αὐῖδβί, Αν. 982. μάϑοι γὰρ ἄν τις κἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν σοφὸν 
(το μάϑοις γὰρ ἂν τι ... σοφόν). ΟΥμοΥνν ῖδ6. {πὸ δἀάϊίοη οἵ τὸ σνουῦἹᾶ 
ῬΘ πϑοθββαυ, ἃ5 ἴῃ Αγιϑῦ, Εἰοο]. 890, οὐ γὰρ ἐν νέαις τὸ σοφὸν ἔνεστιν. 
Οὐ οπ 441, (ὰ. ΚΠ. 188. ᾿ 

1241. δίκαιον νὰ]ρ. δέκαι᾽ ἄγ᾽ Ε. δώιαιά γ᾽ Ηρτπι. (θθοαῖιβθ οὐ {πὸ 
ΡΥθοθάϊηρ᾽ δίκαια). δίκαια σ᾽ Ἤδτμι. Ἐδίν, Ρ, 17. ὅϑοιη. οι, καὶ πῶς δί- 
και ἔσϑ'. 

ἅ γ᾽ ἔλαβες [1 πι55. να]ρ. Ὀιπᾷ. ΒεΥρκ. βαγί. ἄλαβες ( ἄλαβες) δε. 
γγυμᾷ. ὅομη, Νδιοῖς. ρυον. Ὀὶπᾶ. ἃ ἔλαβες Ηάτὺ, ΤΠΘ οοιμπιοι γϑαᾶϊηρ᾽ 15 
αι οογγθοῦ, ΟἿ, 260. πῶς γὰρ κατοιδ᾽ ὅν γ᾽ εἶδον οὐδεπώποτε; ἘΠ. 
441. τάσδε δυσμενεῖς χοὰς οὐκ ἄν ποϑ'᾽᾽, ὅν γ᾽ ἔχτεινε, τῷδ᾽ ἐπέστεφε. 
923, πῶς δ᾽ οὐκ ἐγὼ κάτοιδ᾽ ἃ γ᾽ εἶδον ἐμφανῶς; (4. Κα. 849. οὐκοῦν 
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πάλιν μεϑεῖναι ταῦτα; ΝΕ. τὴν ἁμαρτίαν 
αἰσχρὰν ἁμαρτὼν ἀναλαβεῖν πειράσομαι. 

Ο4. στρατὸν δ᾽ ᾿άχαιῶν οὐ φοβεῖ πράσσων τάδε: . 1260 
ΝΕ. ξὺν τῷ δικαίῳ τὸν σὸν οὐ ταρβῶ φόβον. 

ἀλλ᾽ οὐδέ τοι σῇ χειρὶ πείσομαι τὸ δρᾶν. 

ἅ γ᾽ ἥξει καὶ σὲ χρὴ λέγειν ἐμοί. Οοταρανθ 4150 Επιν. Οὐ. 686. ἃ δ᾽ ἔλα- 
βες ἀπόδος. Αὐἱδῦ. ΝῸΡ. 1208, τὸν υἱὸν ἀποδοῦναι ἀπ οῖς ἄλαβεν. 

Αὐἱδί, ΤῊ. 197. ἀλλ᾽ αὐτὸς ὅ γε σόν ἐστιν οἰκείως φέρε. ὅποι νΘΥ 565. ἃ 8 
{Ππ|5, τ πα κ5 Ἡθυτδημ, Ὀ6]οηρ ο {π6 Ἰαίου Ττερθαᾶγ. 

1248, τὴν ἁμαρτίαν ...] “ΤΑ6 ΟΥΤΟΥ 1 ἔἄαυς δοπιριϊέο ὑδίηῳ α ἀΐδφγαρεο- 
μι οπδ, 1 δμαῖΐί θηπαθαυοι 0 γείγίους ἱέ᾽, ΟἿ, 1294. 1210. α. τήνδ᾽ ἁμαρ- 
τίαν. 

1249. ἀναλαβεῖν] “700 γοίγίθυδ (γεἰγαοί, αηιθη, οΟΥγ οί)". ΟἿ, 1224..12710. 
Ετι, Τοη. 426. ἐὰν ϑέλῃ ] νῦν ἀλλὰ τὰς πρὶν ἀναλαβεῖν ἁμαρτίας. Ἡδγοά. 
111. 100. ἀναμάχεσϑαί τε καὶ ἀναλαμβάνειν τὴν προτέρην κακότητα. 

Υ. 121. τοῦτο τὸ τρῶμα ἀνέλαβον. Ὥρδιῃ. ρΡ. δῦ0. ἀναλαμβάνειν ταῦτα 
καὶ μεταγιγνώσλειν. 

1251. ξὺν τῷ δικαίῳ ...] ΟἿ, Α]. 1195. ξὺν τῷ δικαίῳ γὰρ μέγ᾽ ἔξε- 
στιν φρονεῖν. 

τὸν σὸν ... φόβον] τὸν σὸν ... στρατὸν οοπ). Ποτμι, ἂρ. Ετε, οὐ Ἐθίν, 
Ρ. 17. ργον. Τοῦν. Νϑιοῖ. “7.ὶς ἐλγοαὶ Γ᾽ ἐπμῖηπε᾽, νῖφ. ἴπ6 ψνγαῦῃ οὗ {π6 

ὙγΠΟ]6 ἀὐηγ. Ταῦ, “μα {ον »ἱἹοιαπιοηία". ΟἿ, Απΐ. ὅ18. καὶ σὺ καὶ τὸ σὸν 
λέχος. Ἰπιν. Ηΐρρ. 118. τὴν σὴν δὲ Κύπριν πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρειν ἐῶ. Ἠδι. 
284. φϑείρου" τὸ σὸν γὰρ ἼἬργος οὐ δέδοικ᾽ ἐγώ. ἘΠι65. 82. οὖκ οἶδα 
τοὺς σοὺς, οὺς λέγεις, Ὀδυσσέας. Τρ. Α. 888. σὺ καὶ τὸ σὸν σϑένος. 

Τρ. Ῥοϑῦ. ΠΙ|. 14. τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηϑῆτε, μηδὲ ταραχϑῆτε. 
Ρ]αιΐ. Απὰρῃ. Ὗ. 1. 14. “ΤΟΥΥΟΥ͂Θ πιθ0 οοοϊαἰδίϊα᾽. Μεΐτι. 8. 406, 8. Αἴἴον 
{π|5 πὸ Ἡουηδηη ὑπ] 5 ἃ νΘΥ856. Ππὰθ θθθη Ἰοβϑύ, ἴῃ ὙΠ 10} {ΠΎ5565 ΒΡΟΪΚΘ 
[ο {π15 οἴοῦ: αὐ ηιθώηι βου ἔσϑϑο τιμαί) ἐϊηιοὐ ας. 1 ον πα ΝἝθποΙς ἃγθ οἵ {Π6 
516 ΟΡ πΐοη, ἐπ] τλὰγ]ς ἃ Ιθοαπα. ὍΘ οογγθούϊοι στρατὸν 566 15 ΡΙΌΟΒΦ]6. 

,.1253. ὈΖ.. ργρῆχϑα ἴῃ Β. 1,. Ηανῦ. ΠΟ Ἰπθ 15. ἀϑβιρηιθᾶ οὸ Νβορίοϊο- 
ἴπτι5. ἴῃ ΑἸα, Τππινη. Βῃ. ΒοΡρῖς. Βούπθ ὡηα οὔπουβ (Πα. Βαρρ, δομπ.) ἱηνοτῖ 
{Ππ6 τιϑιι8} οὐᾶθν οὗ νυν. 1252. 8. (ὈΖΙ. οὐ τάρα ... [1 ΝΕ. ἀλλ᾽ οὐδέ τοι ...). 
εν; τ ἀὐθζάλων στ δον σι ΝΈῈ. ἀλλ᾽ οὐδέ τοι... (Α5 Ποι- 
ἸΠὩ ἢ Οπ66 ὀογγθοῖθα.) Ἡδυθιηρ: Ὁ 2]. ἀλλ᾽ οὐδὲ ... μαχούμεϑα. ΑΒ5 {15 
Ττπὴ6. Οἴθανν ἀο65 ποῖ Ῥϑ]οηρ το {ΠΠ͵᾿γ5565 (βίποθ 1Ὁ 15. ποῦ 6, μιὺ Νρορίοϊο- 
ἴητι5, ΠΟ Πὰ5 [0 γ᾽614), ἀπ οἂη Δ γ]Υ θ6 ἀϑϑῖρηθα (οὸ Νϑορίοϊθιηιβ, Ρ6- 
ὁδῖι58 οἵ τὸ δρᾶν, νν] οι οτ ΟἾΪΥ πιθϑῃ Π6 σαν ΓΘ θυ οὐ {1|ὸ θοὸν ἀπα ἃ- 
γον 5 (ἃ 5. ἰπ 1213.,}), Δ πα ἃ5. ἸΠΟΥ̓ΘΟΥΘΥ {Ππ οἱνίηρ' ὕννο 1ἴη68 ᾧο οἰποὺ οἱ {ΠῸ 

ΒΡΘΈΚΟΥΒ. νοῦ] ᾿ηὐουγιρθύ {π6 στιχοιυυϑία οἱ {Ππ6 ρᾶϑβερθ, δναμάθν. ὁοη- 
οἸπᾶθ5. ἐπῶν 10 15. βρανίοιιβ, ἅμα Ὀγδοῖκοῖβ 10 ἸοοοΥ αἸρῚγ. ΒοΠμο]: ἀλλ᾽ οὐδὲ 
πεισϑήσομαι. 6]. Α: ἀλλ᾽ οὐδὲ πεισϑήσομαι ποιεῖν ταῦτα τῇ σῇ χειρί. 
ὅ ἐστιν, οὐκ ἐπιτρέψω σοι. (116 νυυῖθον οὐ νν μῖοῖ ρ]οθθ ον! ἀθη}]Υ αὐ ρα θα 

{Π6 ἠτὰ [ο {Πγ5565.) Βαγροβ (ᾺτῸπ 5601.) γοδᾶϑ: ἀλλ᾽... δρᾶν πεισϑή- 
σομαι. ΑΒ {πὸ ρεαβϑᾶρθ ἤονν βύϑησθ, ὕΠ6 56η86 ΦρΡρθδι5 ἴο ῬὈ6: “Δὸν μοὶ 
θυθη (0 ψομν μαπα (ἴπ εοηίν αὐἱεἐϊηοίίοη ἤγοηι {λ6 στρατὸς ᾿ἡχαιῶν, 1900.) το“ 
1] μίοιί 0 ο (ιυμαί γοῖ ΠῚ ηι6}". Αμπᾶ 50 οχρίδϊηβ (ὐ. Μδι 1: : “1 ηο]- 
{Π6} ἴδαυ {Π6 τὴν οὐ ὑπὸ ΤΙΟ] 5. νυν} Ὑν Π 101}. {Ποὺ ΦΠγθα θηθδῦ Τη6, ΠΟΥ 
γϑῦ {πη οὐνη μδηα,᾽ ὙγΠῸ Ἰπούθονθῦ Οὔϑουνθθ ὉΠπᾶ0, 1{ [Πὶ5 1116 βοιδεεοα 
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οὔ τἄρα Τρωσὶν, ἀλλὰ σοὶ, μαχούμεϑα. 
ἔστω τὸ μέλλον. χεῖρα δεξιὰν ὁρᾷς 
κώπης ἐπιψαύουσαν; ΟδΖΩ͂. ἀλλὰ κἀμέ τοι 1205 
ταὐτὸν τόδ᾽ ὄψει δρῶντα κοὺ μέλλοντ᾽ ἔτι. 

ἴο ὕΠγ5565, ὑπ ροϑὺ υνοιἹᾶ υϑίπθυ πᾶν τυ ίθη, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ σῇ χειρὶ 
πείϑομαι τὸ δρᾶν ("αὐ πὸ 60 φιϊΐάοηι οἐ6.7). ῬΘομηθία, θχρ]ϑίηβ: “1 ἄο ποΐ 
αίυο ογοαϊέ ἐοὸ ἐΐψ παπᾶ, ἐμαέ 1 ἴ6 τεαάῃψ ἰὸ αοἰ". (1 ὁδοῦ θθ]ῖθνο {πᾶῦ γοῖ 
ΒΟΙΙΟΌΒΙΥ τηὐθηα ΘΔ ΥῺΡ᾽ γοῦν ὉΠυθαΐβ ἴῃο ΘΧΘΟᾺΤΙΟΠ). Φα. ἀλλ᾽ οὐδὲ τῇ 
σῇ χειρὶ πείσομαι τόδε (ΟΥ τι δρᾶν, οἵ τὸ μὴ, δρᾶν Ῥϑίηρ ἃ 81058). ΟΥ 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν (1218.) ... Οὐ ἀλλ᾽ οὐδὲ σοὶ μὴ ταῦτα δρᾶν πεισϑήσομαι. 
Οὐ ἀλλ᾽ οὐδέ τοι σοὶ δρῶντι τάδε πεισϑήσομαι. Οὐ ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴ σῇ χειρὶ 
δρᾶν πεισϑὦ τάδε (οὐ κακα). Τῃ ΔΗ οα86 πείϑομαι 56ΘΙῺ5 ὙγΌηρ', ἃ 5 ἢ Γαδιγ8 
ἰ5 γϑατῖγθα. ΤῊ6 οογγθοίϊοῃ πείσομαι 15. οὈνοιβ (οἵ, οα 1894. (Βά. Ο. 791.) 
Μογϑονυοὺ τὸ δρᾶν (οἵ, 1241.) 5θθιὴβ [δ Ὲ1Π0γ. Νϑορίοίθμιβ 15. 6164 προι 
ὈΥ ὕἹγ5565 ποέ ἴο ρἷνβ τπρ {πὸ αὐτόν (μὴ δρᾶν). Ὑὴα πιιϑῦ Ῥθδ ἴῃ ταϊπᾶ 
{πεῶῦ 1Ὁ 15 ΤΠ 5565, γγὼιο ἴῃ ὑπ15 οοηΐθϑὺ 15. ὕπΠ6 ὩΡΟΡΎΘΒΒΟΥ; ὙὙΠοΥθα5 Νρορίο- 
Ἰθιατιβ, ἃ ΠΟΡΙ θα μαθα ὡπα τηοαδϑύὺ γοι, δοῦβ ΒΡ οἢ ὕπο ἀοἴθηβινθ. ΟἹ. 
Ἐπιν. ΞΌΡΡ]. 1072. ἀλλ οὐδέ τοι σοὶ πείϑομαι δρώσῃ τάδε. ΑἸ] {πϊηρ5 ὁοοη- 
Βαογθᾶ, 1 βύγοηρ!ν βυϑρθοῦ πὸ Ἰ1η6 ἴο θ6 δὴ ᾿ηφουροϊαύϊου, Ὅ{Π6 ἀἸ]ορτιο 
ῬΙοΟΘΘαβ τηοϑύ ΒΥ ΟΏΪΟἸΒ]Υ τυνιθπουῦῦ 10, ὙΠΟ Θα5. 18. ΒΟΥ ΤΟΙ ΟὨ]Υ ΟΙΟρ᾽5 
Πη86 586η8586. Τὺ βθϑιηβ δὖὺ ἰϑαβδὺ οουυτρῦ, 

1208, ΝΕ. Κ᾿, Ῥοῦϑ. οἴ. Α. Β. Τ. 
οὔτ᾽ ,ἄρα Α, Τ. ΑΙα. Ταχη. Βυ. οὔτ᾽ ἄρα Ῥ. Κι 1,.. οὐκ ἄρα ῆακ. Εν, 

Βοη. οὔ τἄρα 11πα. Υαμπά. ϑόμῃ. ΒΘΙΡῚς. οὐτἄρα ἩΥπι. Ἔν... ΟἿ Αὐΐδὺ. 
Ἐπ. 306. νὴ τὸν Ποσειδῶ κἀμὲ τἄρ᾽ (ἕλξεις), ἤνπερ, γὲ τοῦτον ἕλκῃς. ΤΥ. 
ΒΟΘΕΚᾺ] ϑοδ. ΠῚ: Ηϑν. ,368. οὐκ ἀρ᾽ []. οὐ τἄρ᾽] ἐς Ἄργος δᾳδίως ἄπει 
πάλιν. ΠΙΡρΡ. 441. οὐ τἄρα λύει ... ΌΡΡΙ. 490. οὐ τὰἀρ᾽ ... Ἐπι;. ΤΙ. 
Εν. 10. οὔ τὰρ᾽ Ὀδυσσεύς ἐστιν αἵμύλος μόνος. 

σοὶ πα. οἰθ. σοι {Ππ τη88. σπ]ρ', 
1254. ΝῈ. ρυϑῖ, Α. Β. Τ᾿ Α14. Ταση. ὈΖ. Κ. 1.. Ῥιπᾶον (τ Τα.) 

ΔΥΥΔΠΡῸ5 ἔππ8: ΝΕ. ἔστω... Ὀ ΖΩ͂. χεῖρα ... ἐπιψαύουσαν. (Απά 50 Ἡδγί. 
Βουρῖς. ΟἹ. Μαιι.) Ἡδυτπθπη ἀπᾷ ϑοθηθῖα. ἀβϑῖρη ἔστω ... ἐπιψαύουσαν 81] 
ἰο {Πγ5565, δ απᾶθυ (τ 10} Α14.) το Νοορίο]θπημ. 

ἔστω ΔΑ. Κ. 1,. Τ. ΑΙά. ἔσται Β. Ἔστω 5 βιρρογίοα Ὀγ (Β4. Εἰ. 1488. 
ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἡμῶν μοῖρ᾽ ὅποιπερ εἶσ᾽ ἴτω. Ἔσται ὈΥ 256}. Αρ΄. 1940. τὸ 
μέλλον ἥξει. ϑπιρρ!ὶ. 1040, ὅ τι μόρσιμόν ἐστιν, τὸ γένοιτ᾽ ἄν. Ἐπιτ. ῬΠα. 
89. τὸ μέλλον, εἰ χρὴ, πείσομαι" τί γὰρ πάϑω; Βιιρορ οοπ]θοίαχθε: 
ἴστω τὸ μέλλον, “ἰοὲ {λ6 {μέμγο κηοιο", ϑἰναῖ]αν ἰοὸ κρινεῖ τὸ μέλλον ἴῃ ῬΙι. 
1820. πᾶ ἴστω σίδηρος ἰὈ14. 109. (ν]ΘγΘ. 566 Ὑ4101κ.). Τρ. Α. 910. ταχ᾽ 
εἴσεται σίδηρος. Ῥίωπ. 2300. Ἄρης ταχ᾽ εἴσεται. ΒΒ {π|5 νοῦ ΡῈ πὸ 
5.1 4.016 ΤΘΡΙΥ ἴο {Π|γ5568᾽ χοῦ. Τυδηβαίο: “]αρρϑη τομαὶ κεοἱϊ!᾽. 

ΟΣ γεῦοα"..: ΛἈΔ:18Β: Ἔ; Ῥυτη;  ΝῈ. ᾿χϑῖρα ΣΟῚ, 
125ῦὅ. ΝΕ. ἀλμῶ ΣΈ ΒΒῚ σαν πα δ. Ὁ ΣΙ. αλλ ἡ ἸἾ Τ ΒΑΙΠ. 

γγυμά. ρμϑὺβ. οὔ. ἃ. Οδάϊκθ οὔβουνϑ : “ΠἸγ 5515. 1πη101]1] οοηνθηϊθη τι5 δϑύ, αὖ 
056. ῬΥΪῚ5. ΤΣ 1, ΤηΟΧ Ὁ] ΓΘΥῚπ15. τϊηἷβ [ουυἱ{τι5. οοᾶδ! 7), 

κἀμέ] καὶ ἐμὲ Τ,. με. 
1200. κοὐ μέλλοντ᾽ ἔτι] ὅ2Π01: οὐ βραδύνοντα. ΟἿ, ὕ61. ὡς ταῦτ᾽ 

ἐπίστω δρώμεν᾽, οὐ μέλλοντ᾽ ἔτι. ὈὉῦὕῦθ. Απί. 939, ἄγομαι δὴ κούκ ἔτι 
μέλλω. ΤΥ. 10. 
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καίτοι σ᾽ ἐάσω᾽ τῷ δὲ σύμπαντι στρατῷ 
λέξω τάδ᾽ ἐλϑὼν, ὅς σὲ τιμωρήσεται. 

ΝΕ. ἐσωφρόνησας᾽ κὴν τὰ λοίφ᾽ οὕτω φρονῆς. 
ἴσως ἂν ἐκτὸς κλαυμάτων ἔχοις πόδα. 1260 
σὺ δ΄, ὦ Ποίαντος παῖς Φιλοχτήτην λέγω. 
ἔξελϑ᾽ Ἂ ἀμείψας τάσδε πετρήρεις στέγας. 

ΦΙ. τίς αὖ παρ᾽ ἄντροις ϑόρυβος ἵσταται βοῆς ; 

1257, Ὀ.4. ρυεῖ. ἴπ Β. Τ. Οομπιϊπυθᾷ ἰο ὈΖ,. ἴῃ Α. Κι. 1,.. Α14. Υγαμπᾶ, ᾿ 
καίτοι σ᾽ ἐάσω] “Απά γεί (ὁπ 5οοοπαὰ ἐποιιᾳ]5} 10 τοἱϊἱ ἰοαυθ ψοῖι αἴοηθ᾽. 

υνυμου ἃυριιθθ ὑπαῦ, ἃ5. ὑμθ88 ννοσᾶβ οδημποῦ βαϊῦ ΝΘορο]θιηῖιβ, ἃ μα καέτοι 
Βῃονν5 ὕΠ6 Ἐ τέρε  ὑπα οἵ νὰ [ῸὉ]]ονγ5 να ὑπ ρῥυθοθαϊηρ, ὑπ ν τατιϑὲ 6 
σομίϊητιο ἰο {πθ Ῥχϑνίοιιβ βρθα θυ, ὑγπὸῸὺ ΘομΒθα Ὅν τηπϑύ θ6. ΠΠη)γ58685. 
Βαΐ νγ Δ Ὺ ῬΘΥΠ ΡΒ. ΒΌΡΡΟΒΘ {Π 5565. ἴο τηϑῖζθ ὑΠπ15 ὑϑηλατῖς ἴῃ ΘοΟὨ Ιηπ 1 0 
οὔ πὶβ. Ῥυθνίοιιβ οὁμ6. {Πγυ5565 Πού γϑύϊσθϑ Ὁ τΠη6 Ὁπγϑῶΐὺ {πῶ ΝΘΟΡΓΟ] μι 5 
11} Θχρϑυΐθηοθ {π6 ΔΏΡΟΥ οὗ 6Ππ6 θη 76. ΔΥΙΏΥ. 

1259, κἄν] Βαΐπον κῆν (καὶ ἦν). Καν σου] ΟὨΪΥ 5ἰαμᾷ ἴον καὶ ἄν. 
φρονῇς Α. Β. Τ΄ ΑἸ. Ταχση. φρονεῖς Ιζ. δηα (ϑιρτ. ἡ ἃ τι. Ρ1.) 1. 
1960. ἐκτὸς κλαυμάτων] “Θμί ον ἱνοιιϑο". Απὶ. 982, τοῖσιν ἄγουσιν 

κλαύμαϑ' ὑπάρξει. Αὐῖδι. ἤδη, 818. ὡς ὅταν γ᾽ οἵ δεσπόται ] ἐσπουδά- 
κῶσι, Ἀλαύμαϑ' ἡμῖν γίγνεται. Ἠανταηρ γϑαᾶβ ἐκτὸς πημάτων (85 ἴῃ ὅ04.). 

ἐχτὸς κλαυμάτων ἔχοις πόδα] ΟΥ, 504. χρὴ δ᾽ ἐκτὸς ὄντα πημάτων 
τὰ δείν᾽ ὁρᾶν. ΔΛηΐ, 614. ἐκτὸς ἄτας. 626. ΖέΒοι. Ῥγομι. 271. ὅστις πη- 
μάτων ἔξω πόδα | ἔχει. (θυ 566 ΒΙομ). 888, ἐκτὸς αἰτίας κυρεῖς. 
Ομιο. 694. ἔξω, κομέξων ὀλεθρίου πηλοῦ πόδα. Ἐπι:. δι. 110. καλὸν δέ 
σ᾽ ἔξω πραγμάτων ἔχειν πόδα. ῬΙπά. Ῥ, ΙΥ̓͂, 511. καλὰ γινώσκοντ᾽ ἀνάγκᾳ 
ἐχτὸς ἔχειν πόδα. Ἡοτ. ει. 11. 7. 27. “Νεφιίαφιαηι οπο οιρίθηις δυθῖϊογο 

»ίαηίαηι. 
1201. σὺ δ᾽ ... Φιλοκτήτην λέγω) σοὶ δ᾽ ... Φιλοκτήτης, λέγω Μαί- 

1:5 τὴ ΟἸδδθι οι: Χ, 14.1: .Οὕὔἵ, ΑἹ. 104. 503... τΑπΐ. 198; Τὰ» Ὁ: 
1202. ἀμείψας} Παυΐηρ ραβϑδεαῖ, ον το. ὅθμο]: καταλιπών. ΟἹ. Τ: 

ἐάσας. ἴ. ᾳ. περάσας. ΟἿ, Τὸ. 6ὅ8. Απὶ. 94ὅ.. Επτ͵. ΕἸ. 746. δέσποιν᾽, 
ἄμειψον δώματ᾽, Ἠλέκτρα, τάδε. ΤΙοι. 27. 5417. Ἠον, κυ. ὅθς, 39. 
“γημίανο ἰαγδ8". Απα ἴῃ {πΠῸ β5θῆὴβθ οἵ ἴο “υἱδῖέ α ἤδὶυ ρίαοσεο᾽, Οδγτα. 11. 10. 
18, “ογγαδ ... ηιμξαπιμ8 ἢ. 

πετρήθεις στέγας) Ζβοι. Ῥγοια, 808, πετρηρεφῆ ... ἄντρα. 
1208. τίς αὖ... ϑόρυβος ἴ' σταται βοῆς] “ΤΛαι ποῖ 15 ἐλιὶδ γιοῖεψ Οἱ απ οι)" 

ἐμαί ἴς γαϊϑοα εἰς. ΤΠ6 ραυθϊοῖο αὖ Ποῦ ἄοθϑ ποὺ ἀθποίθ ὑπ υϑρϑυϊθῖοι 
οἵ ὃ ΤΟΥ 61 {Ππἰηρ᾽, θα} ὑπὸ ᾿ηὐγοαπούϊοη οὐ ἃ ἨΘΥν 918. Οἵ. (μα. Ο. 1411. 
ἀμφίσταται διαπρύσιος ὄτοβος. 1000. τίς αὐ παρ᾽ ὑμῶν κοινὸς ἠχεῖται 

(ἵσταται) κτύπος; «ἤβοιι. (πο. 872. τί δ᾽ ἐστὶ χρῆμα; τίνα βοὴν ἵἴστης 
δόμοις; ἔπι. Ηδυ, 129, βοὴν ἔστησε. Οὔθ. τί γὰρ βοὴν ἔστησας ἄγγελον 
φόβου: 18. ἔα ἔα, τίς ἡ βοὴ βωμοῦ πέλας ἕστηκεν Τρ, Τ᾿ 1807. τίς 
ἀμφὶ δῶμα ϑεὰᾶς τόδ᾽ ἵστησιν βοὴν ...; Τρ. Α. 1089. ἔστασαν ἰαχαν. ΟΥ̓. 
1529. στῆσαι ... κραυγήν. Αὐἱδί, ΤΠΘσιη. 690. οὐ πολλὴν βοὴν στήσεσϑε 
ως Απδρμδη. Μείῃ. 111. 112. βοὴν ἵστησι γεγωνόν. Ἱπιοίδη. Υ, Ἠϊβ6. Τ|. 
90, βοήν τε ἵστη. 40. βοὴν ἱστάναι. Νῖνρ. χη. ΧΙ. 882. « ἐηιηιθΉ 15 δι Θέτι 

. Οἰαγπον". "ἘΠ]ΥΩ5]. δα ἩρΥ80], 066. Κιυισί, δα Αγἱδί, ΤῊ, 704. 

ἄντροις] ΤῆΘ Ρ]τγ8] 45 ἴω (Ε4. Ο, 1511. Διΐ. 988. ΑἹ]. 418, 
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τί μ᾽ ἐκκαλεῖσϑε, τοῦ κεχρημένοι, ξένοι; 
ὦμοι" κακὸν τὸ χρῆμα. μῶν τί μοι μέγα 1265 
πάρεστε πρὸς κακοῖσι πέμποντες κακόν; 

ΝΕ. ϑαάρσει᾽ λόγους δ᾽ ἄκουσον οὖς ἥκω φέρων. 
ΦΙ. δέδοικ᾽ ἔγωγε" καὶ τὰ πρὶν γὰρ ἐκ λόγων 

καλῶν κακῶς ἔπραξα σοῖς πεισϑεὶς λόγοις. 

ΝΕ. οὔκουν ἔνεστι καὶ μεταγνῶναι πάλιν ; 1270 
ΦΙ. τοιοῦτος ἦσϑα τοῖς λόγοισι χῶτε μου 

τὰ τόξ᾽ ἔκλεπτες. πιστὸς, ἀτηρὸς λάϑρα. 

1264. τοῦ κεχρημένοι] τοῦ κεχρημένου Α. Α]4, “Δεοίνῖηρ τοπαί Ὁ Ἐϊαν. 
Τρ. Α. 882. τοῦ κέχρησαι; ΟΥγο]. 88. Ηθγ80]. 801. (Ε]π18].) Ζβοιι. Ῥϑυ8. 834, 
σωφρονεῖν κεχρημένον. 

1265. κακὸν τὸ χρῆμα] “7᾽1ἴ5 ἰδ α δαά αἡβαῖν 1 ΟἹ. 189. ἔχετε τὸ πρᾶγμα. 
Ηδγοα. ΠῚ, δ2. ἄπορόν τι τὸ κακὸν ... τοῦ παιδός. Τμιοΐδῃ, Μδῃ, 10. τὸ 
πρᾶγμα κατηφὲς καὶ σκυϑρωπὸν ἦν. Ατἶδί, Ερ0]. 148, τὸ χρῆμ᾽ ἐρ- 
γάξεται. 

μῶν τί μοι μέγα ... κακόν} μῶν τί μοι νέα ... κακά; Βουρὶκ, Νδποῖς. 
ϑογί. μῶν τί μοι νέον ... κακόν; ὅσῃ, ΘΙ. βθθπιβ ρυθέοσδὈ ]6. 

1260. πρὸς κακοῖσι ... κακόν} Οὐ, (ὰ. ΕΝ. 666. εἰ κακοῖς κακὰ προσ- 
ἄψει τοῖς πάλαι τὰ πρὸς σφῷν. Οὗ, Τὰ. 880. μηδὲ πρὸς κακοὶς | τοῖς 

οὔσι λύπην πρὸς γ᾽ ἐμοῦ νέαν λάβη. 
πέμποντες κακὸν] ΜΥυαπᾶοι σοιηραγθβ 10ὅ. ἐοὺς ... προπέμποντας φό- 

ψον. Βυὺΐὺ 15 πέμποντες Υἱρηῦ 1 βαθρθοῦ {Π6 ὑχὰθ γὑϑϑαϊηρ' 15 πέσσοντες 
(“λαέομίη, ριοξέϊηφ, ργεραγῖπα. 3), Μ 1Οὴ Ὑ ΔΚΘΠ 6] 4 4150 ργόροβθθ. Οὖἷ' πρὸς 
κακοῖσιν ἔρδοντες κακόν. Νδποῖς ἴοο 1 γϑᾶβοι βιιϑρθοίβ πέμποντες. 

κακὸν γυ]ρ, κακὰ (5ργ. ὃν Ρχυ. τὰ.} 1.. ὙΝ ἼΔΟΙ. βϑθιιβ ἴο οομῆγῃι ΒΕΥΡ ΚΒ 
Ομ] οὔαΓ6. 

1267. λόγους δ᾽] λύγους τ᾽ Υακεοῖ. Ετνῇ. 
1208, ἐκ λόγων καλῶν] “Τηροιρῖι (γΓονι, ὧψ, ἵπ σοηδοφμθηοο ὁ} [αϊν 

τον 5᾽. Ἔκ ἀδποῖθϑ ἐπ οὔτ. ΟἿἈὨ οἡ 91. ἐξ ἑνὸς ποδός. 
1209. κακῶς ἔπραξα] “1 μωγοα θααϊν᾽". 
1910. οὔκουν] οὐκοῦν 1. 
ἔνεστι] “15 1 ροδδϊϑι6" ΟἿ, Απί. 218. Τὰ. 296. 1021. 
καί] Ῥουμδρϑ μοι. 
μεταγνῶναι) ὅ6Π01: μετανοῆσαι. 
1211. τοιοῦτος] ΕΧρ]δἰπθᾶ ὈῚ πνμδὺ [Ὸ]]ονγ8, πιστὸς, ἀτηρὸς λάϑρα. 

ΟΥ, (α. ΠΕ, 488. ἡμεῖς τοιοίδ᾽ ἔφυμεν, ὡς μὲν σοὶ δοκεῖ, 1 μῶροι εἴα. ἘΠ. 
161. τοιαῦτα σοι ταῦτ᾽ ἐστὶν, ὡς μὲν ἐν λόγοις ἀλγεινὰ δἴο. Απί. 1012. 
τοιαῦτα παιδὸς τοῦδ᾽ ἐμάνθανον πάρα, φϑένοντ᾽ ἀσήμων ὀργίων μαν- 
τεύματα. ΤΠΘΟΟΥ. Σ΄ 10. τοιοῦτος μὲν ἀεὶ τὺ, φίλ᾽ Αἰσχίνα," ἄσυχος, 
ὀξὺς, πάντ᾽ ἐϑέλων κατὰ καιρόν. ΝΥ απᾶον ααοίθ5 1]. φ΄. 108. οὐχ ὁραᾷς, 
οἷος κἀγὼ, καλός τὲ μέγας τε; 

τοῖς λόγοισι] τοῖς λόγοις γε Βχρ 685. 
χῶτε μου ...] “ΤΑθηπ αἴδο, τυλϑη ψοῖι βίοίο ἤγοηὶ 6 τ} ὕοιυ απὰ αγγοιυδ᾽. 

ΤῊ ροηϊίῖνθ μου ἀθροπᾶβ οὐ ἔκλεπτες, ποῦ οἱ τὰ τόξα. ΟἿ, οἡ Αὐἱϑί. 
Αομ, ὅ21, ἀντεξέκλεψαν ᾿ἀσπασίας πόρνα δύο. 

1212. πιστός) Τ]ιῖθ Βῃοα ἃ θ0 ὁομηθοῦ ρϑυμδρθ τ τοῖς λόγοισι, “ὧν 
ΒΙΔΥΎΡΕΒ, ΒΟΡΠΟΟΙΟοϑ. ᾿7 
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ΝΕ. ἀλλ᾽ οὔ τι μὴν νῦν᾽ βούλομαι δέ σου κλύειν, 

πότερα δέδοκχταί σοι μένοντι καρτερεῖν, 

ἢ πλεῖν μεϑ᾽ ἡμῶν. ΦΙ. παῦε, μὴ λέξῃς πέξα 6ΘὁΘὁΆΘ1216 
μάτην γὰρ ἂν εἴπῃς γὲ πάντ᾽ εἰρήσεται. 

ΝΕ. οὕτω δέδοκται; ΦΙ. καὶ πέρα γ᾽. ἴσϑ'΄. ἡ λέγω. 
ΝῈ. ἀλλ᾽ ἤϑελον μὲν ἂν σε πεισϑῆναι λόγοις 

ἐμοῖσιν εἰ δὲ μή τι πρὸς καιρὸν λέγων 
κυρῶ, πέπαυμαι. ΦΙ. πάντα γὰρ φράσεις μάτην 1580 

τον αὐ ἰοαδί εἰμεν οῦὴ; Ὀτπὺ {π6 ροβιθίοι οὗ τοῖς λόγοισι 15 ἃρεϊηδὺ ὉΠ15 
Θοομϑύγποίϊοπ. 

ἀτηρὸς λάϑρα] ᾿δεογείῳ ηιϊδολϊουοιιδ". 
1918. ἀλλ᾽ οὔ τι μὴν νῦν] “»μῖ δμοὶ διαὶ 1 ποί ὃδ ποιοῦ. ΒΌΡΡΙΥ ἔσομαι» 

γενήσομαι τοιοῦτος. Οὐ, 1 μὴ (μοῦ μὴν) Β6 {π6 τἱρηῦ τϑδάϊηρ', γένωμαι. ϑ610]: 
δόλιος φανοῦμαι. ὙΠῸ ἔογμΊου σθδϊηρ᾽ 18 βαρρονιοᾶ Ὀγ ΕἸ. 811. ἀλλ᾽ οὔτι 
μὴν ἔγωγε τοῦ λοιποῦ χρόνου | ξύνοικος εἴσειμ᾽. Οὐ, Αὐἱϑὲ. Ῥεο. 898, ἕν 
μὲν οὖν τουτί μ᾽ ἔασον ἑλκύσαι, καὶ μηκέτι. 

μὴν Ἐ΄ Κ. ΤΠ. Μ. γεϑη. νΥυμπᾶ, ϑομη. Βουρῖ. Ὀὶπᾶ, ΠῚ. μὴ Α. Β. Τ΄ Ἀ14. 
Ταγῃ. ΒΥ. Ἐγῖ. Ηοχ. Ὠ1πᾷ. 11. Ἠαχί. 

1214. μένοντι καρτερεῖν] “10 ρεγϑδευθγε γοηιαϊηίηῳ ἤθτ ᾽. 
1218. παῦε Τ΄. Ταιη. παῦσαι Α. Β. Ἐ', Κ. 1,. Μ. Ν. Ρ. Ηώ1]1. Α14. Α οοηϊ- 

τηοῃ γϑγϊδίϊομ. ῬΥΟΌΘΌΙΥ παῦσαι 15 ἃ ρΡ]οβΒ. Παῦξ οσοιχβ Επιν. Τοη. 584. 
Αὐἱβδί, γεβϑρ. 87. παῦε παῦε, μὴ λέγε. δα, 269, ὅ70. Ῥδο. 820. 648. Ερο], 
100. εἴς. θ᾽ τὰν ππαουβίαμα σεαυτὸν, ἃ8 ἴῃ ἔπεχε, οἴθ. 50 νγῦϑ ΒᾺ . “βέορ, 
Ποιὰ. 185 ΔῊΥ ΟΠ6 Ῥυβθρδύθα ἴο ἀθίθμα παῦσαι ϑύβ, Ὀθοδῖθα Ὁ 15. ἔοτιμα ἴῃ 
811 {Π6 τη55.9 

λέξῃς} λέξῃ Ὑ. 
πέρα] ϑ'οΠο]: περαιτέρω. 
1210. μάτην ... εἰρήσεται] ΒαΓρΡΘ5. οἷο ῬΙαῦ. Οὐ. δ. 18. ἐάν τι λέγῃς 

παρὰ ταῦτα, μάτην ἐρεῖς. ΖΒοι, Ῥε. 1048. λέγων ἔοικα πολλὰ πόλλ᾽ 
ἐρεῖν μάτην. 

ἄν] ἂν Α. 1). ΘΟΥΎ, γθ6. τὰ. ἃ Καὶ Τ' Α]14, Ταχση. ἂν Β. Κ'. ρζγ. 1. ρυ. 
γε πάντ᾽] σὺ παντ᾽ Τοῦ. Βατρ. Ηαγῦ. ὰ. σὺ πάντ᾽ οὐ ἅπαντ᾽. 

Τυϑηϑ]αίθ: “ολμαΐ γοῖι πιαν δα αὐ ἰοαδέ" (ἃ5 ΟΡΡοβϑᾶ ἴο δονίηρ!). 
1911. καὶ πέρα γ᾽ ἴσϑ᾽ ἢ λέγω νυ]ρ. υῖίΘα καὶ πέρα γ᾽, ἴσϑ', ἢ 

λέγω, “οδ απ ποῦ 80, δ αϑϑμγθα, ἰλαπ { δωργϑο8᾽. Ατ ΠΥΡΘΡΌΟΙ]16Δ] οχ- 
Ργθββίοῃ, 1Ππιδύγαίθα ὈΥ ΕυτΖϑοῃ. ἴῃ πεθϑύ. Γπιοῖδῃ, Ρ. 121, Οὗ Ταγ, ΑΙς. 
1101. ἀπώλεσέν με κἄτι μᾶλλον ἢ λέγω. Ἦδο. 661. ὦ παντάλαινα κἄτι 
μᾶλλον ἢ λέγω. Αὐιϑί, ἂν. 418, ἄπιστα καὶ πέρα “λέγειν (λόγων ὃ). ΒΟΡΙ,, 
ΡΆΗ, 1996. μῶν Ὀδυσσέως | ἐπῃσϑόμην:; ὈΖ. σάφ᾽ ἴσϑι, καὶ πέλας γ᾽ 
ὁρᾷς σρο: ΠΡ Ὶ, 9: ω πᾶν σὺ τολμήσασα καὶ πέρα γυνή. Ἐπι. ΕἸ. 118. 
ἄλαστα μέλεα καὶ πέρα παϑοῦσα. Βυῦραθ νιποιῦΐ γθᾶβοι οοιγθοῖθ: καὶ 
πέρα γ᾽, ἔσται, λέγω, ἴῃ οΥᾶξγ ἴο δϑίδ Ὁ] 15} ἃ ορροβίθίοη Ὀούνγθοη δέδοκται 
δα ἔσται. 

1975. ΟΥ̓ ΟΙ. Ὁ..1.451. 
ἤϑελον μὲν ἄν] “1 δοιϊα λαυὸ τυϊδλοα ἱπαδοα᾽. 
1219. πρὸς καιρόν] Τύ. ὅ9. εἴ τί σοι πρὸς καιρὸν ἐννέπειν δοκῶ. 
1280. πέπαυμαι; “] λαυθ ἄοπε᾽. Μαίίῃ. 8. ὅ00. ΑτίΙϑί. Ῥας, 821. ἣν 

ἰδοὺ, καὶ δὴ πέπαυμαι. κι. πεπαύσομαι. ΦΙ. μάτην πάντ᾽ ἂν φράσαις. 
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οὐ γάρ ποτ᾽ εὔνουν τὴν ἐμὴν κτήσει φρένα, 
ὅστις γ᾽ ἐμοῦ δόλοισι τὸν βίον λαβὼν 
ἀπεστέρηκας, κάτα νουϑετεῖς ἐμὲ 
ἐλϑὼν, ἀρίστου πατρὸς αἴσχιστος γεγώς. 

᾿ Ἶ ὄλοισϑ'᾽. ᾿Δτρεῖδαι μὲν μάλιστ᾽, ἔπειτα δὲ 1286 
ἴ ὁ Μαρτίου παῖς καὶ σύ ΝΕ. μὴ ᾽'πεύξῃ πέρα, 
Ἔ δέχου δὲ χειρὸς ἐξ ἐμῆς βέλη τάδε. 
ΝΠ Φ]. πῶς εἶπας: ἄρα δεύτερον δολούμεϑα: 

ΝΕ. ἀπώμοσ᾽ ἁγνὸν Ζηνὸς ὑψίστου σέβας. 

Οἵ Τύϑομ. ὅδ1. ὟΣ τι μὴ δοκῶ | πράσσειν μάταιον" εἰ δὲ μὴ, πεπαύσομαι. 
Απΐ, 91. οὐκοῦν, ὅταν δὴ μὴ σϑένω, πεπαύσομαι. 

πάντα γὰρ φράσεις μάτην] 86. εἰ φράσεις. “Απά γίσλιίν 80, ΟΥ γοῖ 

«οἱ! (ἱ ψοιι 8ΡέαἘ) ϑαψ αἷὶ ἴηι υαἱπ᾽. Οα. πάντα τὰν φράσαις μάτην. 
1281. κτήσει] ϑήσει (“}αοῖο5) οοπ]. Υακεῖ, Α νϑῦῪ ρῬγόοΡΆὉ]6. οοη- 

7θοίαγο, ΟἿ, 582. ὥς μ᾽ ἔϑεσϑε προσφιλῆ. 
1282. ὄσεις γ᾽ ἐμοῦ ... νι]ρ. Βδίποι ὅστις γέ μου... Οὐ ὅστις γέ 

μ᾽ ἐν δόλοισι... ὙΤΠ6 δοοιιβεύνθ οὐ {π6 Ρϑύβϑοῃ 560 1|5 Ὑϑααϊγθᾶ δου 
ἀπεστέρηπκας. ΟἿ, 980. τὸν προστρόπαιον ... ἀπεστέρηκας τὸν βίον τὰ 

τὸν βίον] “ν πιθαηβ οὔ ϑδιιρρονί". ΟἹ. Τ: τὸ τόξον, ΟἿ 981. ἀπεστέ- 
ρηκας τὸν βίον τὰ τόξ᾿ ἕλών. 112ὅ. ὅο τροφὴ 1126. ὙΥ 6556]1πρ᾽5 δοη- 
7θούασο (ΟΡ5. ρ. 218.) τὸν βιὸν “πιγ ὕοιυ" 18. ὉΠΗΘΟΘΒΒΘΥΥ. 

λαβών] ΕἸ. 949. “Διδης λαβὼν ἀπεστέρηκε. Οιι. λαϑὼν, οὐ λάϑρα. 
1284. ἐλϑὼν να]ρ. γρ. ἐλϑεῖν Ἐ΄. φι. ἐλϑεῖν (ἐς Τροίαν), οὐ λέγων 

(οἴ. 1322, νουϑετῇ ... λέγων), οὐ πείϑων, οὐἡὁ πάντων ἀρίστου ... 
ἀρέστου πατρὸς αἴσχιστος γεγώς] ΟΥ. Δ]. 1608. ἄνους καλῶς λέγοντος 

ηὐρέϑη πατρύς. Απηΐ. 88. εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας, εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή. (ΒΕ. 
1ὰ. 1168. ἢ κείνου τις ἐγγενὴς γεγώς. ΕἾ. 497. ἀρίστου πατρὸς Ἑλλήνων 
γεγώς. 

ἔχϑιστος ἴΠπ6 τη55. δηᾷ ο]4 οἀα. αἴσχιστος Ῥίογβοῃ. δ Μοΐσ. ρ. 18. 
ΟΥ οἡ Δ]. 068. Ῥοῦ5. δα Ῥπῇωη. ὅ94. ΟΥ, 906. Φυ. πάντων ἀρίστου ... 
Οὐ... ἐλϑεῖν, ἀρίστου ... ΟΥ γεγὼς ἀρίστου ον γόνος. 1 ἐλϑὼν δε οοτ- 
γϑοῖ, ρϑύπδρϑ νγ 5ῃοι]α οοπποοῦ ἐλϑὼν αἴσχιστος “Λαυΐηρ ὁΟηι6 ἔθ ὃς (λαυ- 
ἕῳ ὀθοοηιθ) πιοϑδὲ δαδε᾽. ΟΥ. οὰχ (Βα. ΚΝ. 1519. ϑεοῖς ἔχϑιστος ἥκω. 

1288. ᾿ἀτρεῖδαι μὲν μάλιστ᾽) Εὸν μάλιστα μὲν ᾿Δτρεῖδαι. ΟἿ, οα 919. 
πᾷ (Βα. Ἐ. 4856. Εον μάλιστα μὲν ... οἵ, οη 617. Απί, 527, 

1286. ὁ Παρτίου παῖς) ΟἿ, οῃ Α]. 1. 880. ᾿ 
“Μαρτίου ΑΔ. Κ. 1,.. Μαρτίου ΔΑΙ4. Λαερτέου Β. Τ΄. Τατη. 1 ϑαβροοὺ ἐπ 

γο θα Ἰηρ' “Ααέρτιου ΘΥΌΒΘ ἔγοσὰ ὑπ ΘΟΥΟΏΪΒ Ρ]ΔοΘα οΥὐοῦ ὑπ6 ἢγϑὺ 5Ὺ114016. 
πέρα] πέραι͵ Ι,. μοῦ ἃ βἰβθύυμθιθ. Απᾶ 80 Δ. ἴῃ 1277. 
1288. οὐκ ἄρα Δ. .8. Κ. Τ. ΑΙα. Τατη. οὐκ ἀρὰ 1,.. οὐ γὰρ δ αΚοΐ, 

Ῥογβ. Βατρ. ϑουξ. ἄρ᾽ οὐ Ῥοῖβ. ἴῃ Ῥυΐ, Ηθο. ρ. ΧΙ. ἄρα Ῥοιβ. ΕἸμ,5]. 
(Εα. εν. ΧΧΧΎΥΙΙ. 61.) Ενῆ, δύ. θιμα, Υαμα. Ηαχῦ. ομη, ΒΡ... ΝΟΚ. ΕΟΥ 
οὐ γὰρ εἴ. (Βα. Ἐ. 1017 πῶς εἶπας; οὐ γὰρ Πόλυβος ἐξέφυσέ με. Ῥει- 
μῶρ5 ἦ γάρ. (ΟἿ, 2348. ἦ γὰρ μετέσχες καὶ σὺ τοῦδε τοῦ στόλου; 332. 
Επι. Ηδο. 10ὅ. ἦ γάρ τιν᾽ ἄλλον ἔτεκες ἢ κείνους, γύναι;) ΟἷἿἁ οχ 414. 

δεύτερον] Οἵ, 908. : 
1289. ἀπώμοσ᾽ ...1 “1 διυθάν ὃψ ἐλ6 βαογδαῖ πιαοϑίμ οΓ Ζοιιδ {λ6 νηιοϑέ 

1 
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ΦΙ. ὦ φίλτατ᾽ εἰπὼν. εἰ λέγεις ἐτήτυμα. 1290 
ΝΕ. τοὔργον τάχ᾽ ἔσται φανερόν᾽ ἀλλὰ δεξιὰν 

πρότεινε χεῖρα καὶ κράτει τῶν σῶν ὅπλων. 
04. ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ γ᾽, ὡς ϑεοὶ ξυνίστορες.. 

ὑπέρ τ᾽ ᾿Ζ“τρειδῶν τοῦ τε σύμπαντος στρατοῦ. 
ΦΙ. τέκνον, τίνος φώνημα, μῶν Ὀδυσσέως. ᾿ 1200 

λίφη ἐμαὶ 1 αηὶ ποΐ αἀθοοίυϊηῳᾳ ψοι᾽. ΌΡΡΙΥ μὴ δολοῦν σδ. ᾿Ἱπομνύναι 
ΙηΘϑ 5 ἴο 5.) ὲδι ἴῃ ὨΘΡ ΠθῺ ΟΥ̓ βοιιθίμϊηρ. Αὐἱβί. ΝᾺΡ. 1282, καὶ ταῦτ᾽ 
ἐθελήσεις ἀπομόσαι μοι τοὺς ϑεοῦς; ἘΠ: 424͵ εἰ δ᾽ οὖν ἴδοι τις αὐτῶν, 

Ὲ ἀποχρυπτόμενος, ξρ᾽ τὼ κοχώνα τοὺς ϑεοὺς ἀπώμνυν. Ἐπ. Ογε!. 2θῦ. 
ἀπώμοσ᾽ ... μὴ τὰ σ᾽ ἐξοδᾶν ... . χρήματα. Ριμά, Ν. ὙΠ. 70. ἀπομνύω μὴ 
δρᾶσαι. Ῥλλι, Τιορρ. ΧΙ 986 Ε. ἀπομόσας ἢ μὴν μὴ εἰδέναι. Ἐο᾿ {Π|5 
τιι886 οὗ {πὸ δογιϑὺ οἷ. 1814, ΑἹ. 6098. οἷο. Μϑδί, 8, 5606. 

ἁγνοῦ Ζηνὸς ὕψιστον σέβας {16 τη55. πᾷ οἱ 644. ὅϑγί. ἁγνὸν Ζη- 
νὸς ὑψίστου σέβας δ ακοί. Ῥοῦβ. (δα Μοά. 1580.) ἘτΕ, Τιηᾶ. οἷο. Οὗ (μα, 
ΕΒ. 880. ὦ ϑεῶν ἁγνὸν σέβας. ΖΈ 56. Ἐπ. 8234. ἁγνὸν ... Πειϑοῦς σέβας. 
Εν. 128, σέβας δὲ μηρῶν ἁγνὸν οὐκ ἐπῃδέσω. Ἐπ, Μεά, 780. Ἡλίου 9 
ἁγνὸν σέβας. ΟΥγεϊ]. ὅ80. τὸ πᾶν τε δαιμόνων ἁγνὸν σέβας. ΟΥ. 1942. 
“ίχκης σέβας. Ἤοσια. ΕρίρΥν. Υ ΠΙ. 8. αἰδεῖσϑ'ε ξενίοιο Διὸς σέβας ὑψιμέδον- 
τος. Βιυΐ νν ἢπᾶ Ζηνὸς ... ἁγνοῦ ἴῃ Ζ,5ο... ϑαρρ!]. 0649. ΕἘὸγ Ζηνὸς ξωτ᾽ 
στου οὗ οὐ ΤΥ. 1191. Ζβοι. Ελαμα. 28, ὕψιστον ΖΦία. Ῥιπά. Ν, 1. 90. ΧΙ. 2 
Ῥ Ἀπ 5: Ὑ{15: δύο ἐφεξῆς (βωμοὶ) Διὸς ὑψίστου. ἸΤΧ. 8. Διὸς ἱερὸν ... 
ὑψίστου. 1]. ε΄. 16. Ζῆν᾽ ὕπατον Κρονίδην. Ιὴ ἔδνοιιν οἵ ὑπ οἹα γυθϑαϊηρ' 
ΒΘ δυῦ ΘΟΙΏΡΘΤ 65. 56), ΒΌρρ!. 661. ἁγνὸν Δία. 

σέβας] “1λ6ὸ πια)εδίψ". ΖΒομ. Ῥύοια, 1091. σέβας μητρός. ΟἿο. 157. 
Ἐπὰν. ΤΡ᾿. Α. 688. Ῥουβ. δᾶ Μαά. 160. 

1590." Οἵ, ἔν. Ιοη. 1494. ῶ φίλτατ᾽ εἰποῦσ᾽, εἰ λέγεις ἐτήτυμα. 
1291. παρέσται να]. παρέστι Ἐ᾿, Ηατί. Ου, τοὔργον τάχ᾽ ἔσται (ον 

γ᾽ ἐπέσται) φανερόν. 
1292. πρότεινε] προύτεινε (προῦὐτ 8. τι. Γ60.,) ΟΥ̓ΘΙ Βοπι6 οὔπου [θα οὐ 

οἤἴμορα Ἰϑυξου8) 1... Ῥουπδρ5 προὔκτεινε. 
κράτει] “δαψ Πποϊά οἵ, ἑακε ροδδοδϑίοη οΓ". 
1293. {Πγϑ8θ65, γγὰοὸ Πα Π1α ΠΙπη561, ΠούΘ 565. οὐ ἴγοιη κῖθ Η]868 

οὗ οοπορδ]ιηθηῦ, 8η6] ργούθδίβ ἴῃ ᾧπ6 ἤϑδπθ οὗ {π᾿ Αὐγιάθθ ἃ μα {Ππ6 νν ΠῸ]6 

ΔΥΤΩΥ͂, ἀρ δύ {Ππ6 τοϑυοσϑίιοῃ οὗ ὅπ θοὸν ἴο ῬμιΠοοίοίθϑ, ἃ5 αὖ 1251.᾽᾽. ϑελη. 
γ᾽] σ᾽ ΒαΓΡΡΘ5. ΤΑ ἀτοἸ τ Υ. 
1293, ὡς ϑεοὶ ξυνίστορες) ὦ ϑεοὶ ων Βοῖδις, γααν. ὧν ϑ'εοὶ ... οοπ]. 

Βαῖίπι. Βατρ. ἔστων ,“ϑεοὶ "Μὲ (οπι. γ᾽ αἴϊθον ἀπαυδῶ) Ηδυῦ. ὅ6Π01: μαρ- 
τύρομαι τοὺς ϑιεοὺς ὅτι ὃ ποιῶ εἰς χάριν καὶ σωτηρίαν ποιῶ τῶν ΄Ἄτρει- 
δῶν. ΟἿ Απῦ. δὅ42, ὧν. τοὔργον “Διδης χοίΐ κάτω ξυνίστορες:. Ἐπ᾿. ϑαρρ!. 
1114. Ζεὺς ξυνίστωρ οἵ τ᾿ ἐν οὐρανῷ ὅεοί. Ῥδαπάο- Ἰθθιλο βίῃ. Ρ. 1411, 9. 
οὔτε γὰρ ἠδίκηχ᾽ ὑμῶν οὐδένα, ὡς ἴστωσαν οἵ ϑιεοὶ καὶ ἥρωες. 

1294. ὑπέρ τ᾽ ᾿ἡτρειδῶν τοῦ τε ...1 ΕῸΣ {π6 ροβίδίοη οὗ τε οἷ, ὁῃ 
ΠΟ ΟΥΡΟΘΣΕ 

τ᾽ οτι. Α. Ε', Κ. 1,. Μ. Ηδι]. Α14, «αᾶ. Β. Τ. Ταγη. 
1296, Αἴίον. Ὀδυσσέως 1 ταϑυὶς ἃ οομ. Επαισϑάνεσθϑ'αι σΟνΘΥΠ5. δ 

δοσυρδίῖνοα (Πα. Τὸ. 424, ΑἹ. δδὅ8. 996. ἃ ροηϊνο (Πα. Ο. 1801. Δπηΐ. 1188, 
Νδιοῖς οοπ͵: τέκνον, τίνος φώνημα; μῶν Ὀδυσσέως; | ΟΔ4. Ὀδυσσέως, 
σάφ᾽ ἴσϑι᾽ καὶ πέλας γ᾽ ὁρᾶς οἵο. : 



.. δ ἘΞ... Ὁ 

᾿ ρα ΟΥν φυηβδοι Μμλ  υον χεκλῦν δον το τ Ψ 

ΦΙΖΟΚΤΗΤΗΣ. 2601 

ἐπῃσϑόμην; ΟΖ. σαφ᾽ ἴσϑι. καὶ πέλας γ᾽ ὁρᾶς. 

ὅς σ᾽ ἐς τὰ Τροίας πεδί᾽ ἀποστελῶ βίᾳ, 
ἐάν τ᾽ ᾿4χιλλέως παῖς ἐάν τε μὴ ϑέλῃ. 

ΦΙ. ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων. ἣν τόδ᾽ ὀρϑωϑῇ βέλος. 
ΝΕ. ἄ, μηδαμῶς. μὴ πρὸς ϑεῶν., μεϑῆῇς βέλος. 1800 

ΦΙ. μέϑες με. πρὸς ϑεῶν. χεῖρα. φίλτατον τέκνον. 
ΝΕ. οὐκ ἂν μεϑείην. ΦΙ. φεῦ" τί μ᾽ ἄνδρα πολέμιον 

ἐχϑρόν τ᾽ ἀφείλου μὴ κτανεῖν τόξοις ἐμοῖς : 
ΝΕ. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐμοὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν οὔτε σοὶ καλόν. 

1296. ἐπῃσϑόμην οἴη. Β. ϑυδρθοίοα ΡΥ Νξποκ. 
σάφ᾽ ἴσϑι ...] ΟἿ 917. 
1297. φιι. ὃς ἐς τὰ Τροίας πεδία σὲ στελῶ βίᾳ. Οἱ, 988. ἣ βίᾳ στε- 

λοῦσί σε. 
1299. ἀλλ᾽ οὗ τι χαίρων] “διέ ποΐ γυἱέμ ἱπιρι» έν". (Βα. Β, 908, ἀλλ᾽ 

οὔ τι χαίρων δίς γὲ πημονὰς ἐρεῖς. 868. Ἐν, ΟΥ. 1598. ἀλλ᾽ οὔ τι χαί- 
ρῶν, ἦν γε μὴ φύγῃς πτεροῖς. Αὐἱδί. δη, 848, ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων αὔτ᾽ 
ἐρεῖς. Ἐπ. 286. Ηοτγοᾶ. 1Π, 86. ἀλλ᾽ οὔ τι χαίρων᾽ ἐπεί τοι καὶ ... ῬΙΪ- 
Ἰοούθίθβ ἤθῖθ θθμαβ 15 ον αρϑϊηδὺ {ΠῸΥ55868. 

1800. ἀ Τ. Τατη. Ἐγέ. Θἴο. ἀ ἃ Κ΄ ΑΙΔά. ἃ Β. ἃ δ᾽Α. ἀᾶ 1,. (ἀα Ρ1.) 
“Ποιά. Οὐ (ΕΔ. Κὶ. 1141. ἃ, μὴ κόλαξε. Ἐπτ, ΟΥ. 1698. ἔσται ταδ᾽. ΜΕ. 
ἀ ἁ (ᾳα. ἀἁ, μὴ), ἀπε πμῶς δράσῃς τάδε. 

μεϑῇς] μεϑεὶς Β. ἀφῇς οοπ). Νϑιοῖ. μὴ ᾿φῇς (μὴ ἀφῇς, μάφῆῇς) 
ὁ0η]. Μείη., 6011. ΕἘ]. 1208. μὴ πρὸς γενείου μὴ ᾿ξέλῃ τὰ φίλτατα. θα. 
μεϑές μὲ ... χειρί. Οὐ μέϑες μὲ πρὸς ϑεῶν, φίλτατον τέχνον, χεροῖν. 
Οὴ (μα. Ο. 888. μέϑες χεροῖν τὴν παῖδα ϑᾶσσον. 

μεϑῆς βέλος] Οοτηρανθ, ταῦ Βανροϑ, Επισ. ΕὟ, Τηο. (Ὁ) πρὸς ϑεῶν, ἐπί- 
σχες᾽ μὴ μεϑῆῇς βέλος, ξένε. 80. 4180 μεϑιέναι παλτὰ Χροη. Ογτ, ΤΥ. 8. 9. 

1801. μέϑες μὲ ... χεῖρα) “ΖΔδαυθ σοὸ την): λαπά᾽. ὙΠῸ ἤρτχο ο81164 καϑ᾽ 
ὅλον καὶ μέρος. Υ͂. ΜΔΌΠ. 8. 4231. ἡ. δ. ΟΕΞξΞξΡ γαύμϑυ βιιβρθοὺ χεῖρα. 

1802, μεϑείην Α. Κα. 1. Τ. μεϑείμην Β. 
Ἐξμ ΑΨ: ΤΙΣΙ. .ΑἸά: τόν ΑΒ ἘΠῚ Τὸ πὶ Τα, 
τί μ᾽ ἀνδρα ...:] “γὴν λαρὲ λοι ἀοργίυδα πιὸ οὐ απ θηθημ απὰ ἃ Παίο- 

εὶ πιαπ, ἐμαὶ 1 λοι ποὲ Κὶϊΐ ᾿ΐηι 

ἄνδρα πολέμιον ἐχϑρόν τ᾽] Οὗ, 1828. πολέμιον δυσμενῆ 9΄. 
ἄνδρα πολέμιον] ΤΠΘ δαιηΐϊδβδίοη οὗ ἃ ὑΥἹΎ ἢ Ὀγ {Π6 ὑγερθαϊδηβ ἴῃ ὑΠ6 

ΠῚ βοαὺ οὗ ἃ υϑυύβϑθ 15 οἵ νϑὺῪ Υ8186 οσοῦχγθηοθ. ΟἿ. οἡ ΑἹ]. 45. (4. ἘΓΤθ. 
ΤΠ6 [Ο]]οννἸηρ' ἴηϑύδποθϑ ΟΟΟαΣ ἴῃ ΖἜΒΟΠΣ 5 Ἰαμη. 180. ἐγὼ δ᾽ ἄτιμος ὴ 
τάλαινα βαρύκοτος. 480. τοιαῦτα μὲν τάδ᾽ ἐστὶν ἀμφύτερα μένειν. 8. 
ἀλλ᾽ ἐκ Διὸς γὰρ λαμπρὰ μαρτύρια παρῆν. 

1808. ἀφείλου μὴ κτανεῖν) Ἐπι:. Ττο. 1140. ἀφείλετ᾽ αὐτὴν παῖδα 
μὴ δοῦναι τάφῳ. Ηΐρρ. 1207. ἀφῃρέϑη  Σκείρωνος ἀκτὰς ὄμμα τοὐμὸν 
εἰσορᾶν. Ῥϑοιποίϊπιθβ ὑπ ποραῦινο μὴ 15 δἀᾶάοα, «αὖ οὐιθυ5 ποὺ; 1πιδὺ ὃ νγϑ 
Βηᾶ ἴσχω σε τρέχειν (ἀηᾷ μὴ τρέχειν), οἴο. ὅδ Μαίξι. 8, 18ὅ, ϑομιεϑῦ, 
δα Βοβ. ἘΠ1108. Ρ. 888. 

πτανξδῖν.Α. Κ, Τι, ΑἸά.  Τασῃι. θανεῖν Τ. ΟΥε οη΄ ἘΠ. 1517. 
1804. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐμοὶ καλὸν τοῦτ᾽ ἐστὶν οὔτε σοὶ {π6 τη55. ΔΑ], ἀλλ᾽ 

οὔτ᾽ ἐμοὶ τοῦὐτ᾽ ἔστι καλὸν οὔτε σοὶ Τ΄ (2) Τα. (ΟἿ, οπ 1881.) ἀλλ᾽ οὔτ᾽ 
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ΦΙ. ἀλλ᾽ οὖν τοσοῦτόν γ᾽ ἴσϑι. τοὺς πρώτους στρατοῦ Ι[306 
τοῦ τῶν ᾿άχαιῶν ψευδοκήρυκας κακοὺς 
ὄντας πρὸς αἰχμὴν. ἐν δὲ τοῖς λόγοις ϑρασεῖς. 

ΝΕ. εἶεν" τὰ μὲν δὴ τόξ᾽ ἔχεις. κοὐκ ἔσϑ'᾽ ὅτου 
ὀργὴν ἔχοις ἂν οὐδὲ μέμψιν εἰς ἐμέ. 

ΦΙ. ξύμφημι" τὴν φύσιν δ᾽ ἔδειξας, ὦ τέκνον, 1310 
ἐξ ἧς ἔβλαστες. οὐχὶ Σισύφου πατρὸς, 

ἐμοὴ καλὸν τῦδ᾽ ἐστὶν οὗτε σοὶ Βι. γειν. Βθη. νΥυμα. ϑδυῇ. ἀλλ᾽ οὐτ᾽ 
ἐμοὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν οὔτε σοὶ καλὸν γα. Ἐνῇ. Ἡρογτη. Ῥυωρ. ᾿1η6. Ποῦ. βόμη. 
Βρὶς. Νοκ. Οἵ (ΕΒ. Ο. 1118. καὶ σοί τε τοὔργον τοῦτ᾽ ἐμοί τ᾽ ἔσται βραχύ. 

1806. τοὺς τῶν ᾿“χαιῶν να]ο. 1 5Ποπ 14 ρῥγοίου τοῦ τῶν ᾿“χαιῶν. ΔΛ 

ΘΟΠΠΟΙ ΘΥΤΟΥ οὗἨ {Π|0 οοργί δία. ΟἿ, 1250. στρατὸν δ᾽ ᾿“χαιῶν οὐ φοβεὶ ...; 
450. ᾿ἀργεέων στρατῷ. οἴο. ὅ0. 1851. λόγοις | τοῖς τοῦδ᾽. 1406. βέλεσι τοῖς 
Ἡρακλέους. 1411. αὐδὴν τὴν Ἡρακλέους. ΜΠ ψευδοκήρυκας ὁὀοπηθοί 
ὄντας. ΤΥδηδὶαΐθ: “εἰ, πηοῖο ἐμῖς παμολ Ποισουον ἐμαΐ ἐλὸ οἠϊοίς οὐ" {πὸ αὐ μεν 
οὐ ἐμ6ὸ αγοοΐς αὐ οοισαγ αἰ υαΐη - δοιδίογ5 ἂα8 γοῃαγβ βρλίϊηφ (οὐ, αὐὸ υαῖρ 
ὑοαδίογ,5, δοισαγ αἶψ ἴη ἤφλι), διέ ἴηι τοονγ ας ὕγαυο᾽. ΟοΥμπαγα 84 ΔἸγθϑν τθ- 
ὁοΙη ΘΠ 64 {π6 τοιπονα] οὗ ὑπὸ οοτητηδ οἴου ᾿“χαιῶν. 

ψευδοκήρυκας] “Μαῖδε ργΌ 655075 ΟΥ ργείοηεθυα, υαϊηῃ δοαβίον 5". Τ: 5.6. 
ψφευδῶν κήρυκας (οἴ, οα 692.). 6.01: ψευδῶς κηρνυσσομένους, ἐγκωμια- 
ζομένους. ηεκοῖ: “γιοηάίασες ΟΥ̓ αἰογος". Ἠρδυα: “πιοηααοίογμηι ρΡ) ΘΟΟΉ 65. 

Οοιηραῖθ ψευδόμαντις (Βα. Ο. 1097... ψευδοπάρϑενος Ἠδτοᾶ, 4, 180. 
ΟΠ ΘΙ. οχρ ϑῖη5 “ὀγαρφφαγίδ᾽, τππαἀουβίδηαιηρ 10 οἵ ΤΊγ5565, νγπὸ δα ρτγο- 
"564 0 Ὀτΐηρ' ῬΗΙΠοοίοίοβ ἤο ΤΥΟΥ: ἃ ΡῬΥΟΙΏΪδ6 Υ Π10 ἢ) ῬὨΙ]οοίοίοθ πε 8]- 
γϑδᾶν ἀοβιρηδίθα ἃ5 ἃ ᾿γίηρ θοδϑῦ 991. Αἰΐδου ψευδοκήρυκας ἃ Θοιηϊηδ 15 
τηϑ νυ ]κθα ἴῃ δ ας. Βυ. δηᾷ Ἰαύθυ. θα. Βυτηοῖ 8150 τη }κ5. ἃ ΘοΙηπην Φ[ο 
᾿ἀχαιῶν. ΤΠΘ δἷΐ 15 ον Ἰἀθη ΠΥ 1ηὐθη 464 σΠΊΘΗ͂Υ ἴον {Π|Υ5868. 

κακοὺς ὄντας πρὸς αἰχμήν] “(οιοαγαϊμ ἴα βρῆ’. Ἠον. Εγρἰδύ. Π. 1. 124. 
“τῶ φιαηπφιαηι ρίφεν δὲ ηιαίμδ, εἰ 5 εἰν ϊ᾽. 

1807. κακοὺς) “Οοισαγαϊν". ΘΙ. Τ: ἀνάνδρους. 
1808. εἶεν] “ειι". ΟἿ, οὐ (Βα. Ο. 1808. 
εἶεν" τὰ μὲν δὴ τόξ᾽ ...1 ΟἿ, Ἐπ. Ηδ]. 761. εἶεν᾽ τὰ μὲν δὴ δεῦρ᾽ 

ἀεὶ καλῶς ἔχει. Απί. 1602. τὰ μὲν δὴ πόλεος. 
δὴ Δ. Β. Τ. ΑἸ4. Τατη. οπ. Κα. 1.. τοι Ἠδ1]. θη, Μοίμοϊς. Αη8]. ρ. 391. 

γε ϑογῇ. σὰ οοηΐ. Βισρ. Τοι ταϊρηῦ Θαβῖγ Πᾶνα 5] ἐρύ οὐ Ὀοίοτο τόξ᾽. 
ὅπου ΔΑ. Β. Ἐς Κ΄. 1,. 1. ἨΔ]. πη. ΑἸ4. Τα χη. τπᾶγρ, ὅτου ΤΤη, ϑέθραι. 

οἷό. ΟἿ ἢ Α]. 858, ΤΥυδηβίαύο ὅτου, “[ῸΥ τολίολ, ἰυμογοξον6. ΟἿ, 827; .(Α7Ὁ 

180. μομφὰν ἔχων ξυνοῦ δορός. (Βα. Ἰν, 090. ὅτου ποτὲ ! μῆνιν τοσήνδε 
πράγματος στήσας ἔχεις. Αὐἱδύ. Ῥδο, 689. ὀργὴν γὰρ αὐτοῖς ὧν ἔπαϑε 

πολλὴν ἔχει. Ζ50}), Ῥτομι, 484. μέμψιν οὐτιν᾽ ἀνθρώποις ἔχων. Ῥίμπα,. 
Τβύμιη. ΤΥ. ὅ8., μομφὰν ἔχει παίδεσσιν ᾿Ελλάνων. Ῥοιπαρ5 οὐδὲ δὴ μομ- 
φὴν ἐμοί. 

1809. εἰς ἐμέ] “Αγαΐηδί πιο. Ταβίθεαᾶ οὐ {Ππ6 ᾿ποῦθ ἀϑ88} ἐμοί. 
1810. δ᾽ Α. 1:.ἃ18. Ταὕῃ, οὐ: ΒΘ. Εν Τὺ Τὸ: 
1811. ἐξ ἧς ἐ ἔβλαστες] κι. οἵαν ἔβλαστες (Δ). 100. ἀνθρώπου φύσιν 

βλαστών). ΟΥ ἣν (ἧς, ὡς) ἐξέβλαστες. 
ἔβλαστες] “ΟΠ {πΐ5 οχοθρίϊοῃ ο Τραννοβ᾽ σΠ0η 5686 Ρούβοῃ Ηθο, 802.’ 

(Βυσροβ.) Οἵ, ΕἸ. 440. (Ε4. ΚΒ. 717. (4. Ο. 912. οἵο. 
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ἀλλ᾽ ἐξ ̓ ᾿Δἀχιλλέως. ὃς μετὰ ζώντων ὅτ᾽ ἦν 
ἤκου᾽ ἄριστα, νῦν δὲ τῶν τεϑνηκότων. 

ΝΕ. ἤσϑην πατέρα τὸν ἀμὸν εὐλογοῦντά δὲ 
αὐτόν τ᾽ ἔμ᾽. ὧν δέ σου τυχεῖν ἐφίεμαι 1815 
ἄκουσον. ἀνθρώποισι τὰς μὲν ἐκ ϑεῶν 

Σισύφου πατρός] ὅ6. βλαστών. ΟἿ οπ 417. 
1812. ἀλλ᾽ ἐξ ᾿Αχιλλέως (ἀχιλεὼς 1). Ἐὸν {Πὸ ργϑροβίθίοι ραὺ ἴῃ [Π6 

Ἰαῦίθυ οἰδῖιδθ οἵ, 1884. 
ὃς μετὰ ξώντων ὅτ᾽ ἦν] ΤῊΘ Ἀθσθιοο οὗ {π6 δὐύϊοϊθ βϑίοιθ ξώντων 15 

ΒΈΒΡΙΟΙΟΙ 5. Θι, ὃς γε τῶν ξώντων τ᾽ ἦν (οΥ μέτα). 

ξώντων ὃ. Α. ΑἸΙά4. Ταχη. ὨΙπᾶ. οἴο. 9'᾽ οἵη. Β. Ἐ', Κύ. 1,. Τ΄. ΚΝ. βόμη. ΝΟΚ. 
1818. ἠκου᾽ ἄριστα] “ ας Πεϊά ἴπ ἰλ6 λίρἠοεί δείθοηι". ΟἿ, 607. ὁ πάντ᾽ 

ἀκούων αἰσχρὰ εἰο. 817. ᾿ 
νῦν δὲ νι]ρ. νῦν τε Τχση, ΗἩδιύ. ΕΙΡΉΙΥ, ἀη]655 σα τα ζώντων 

ἔον ξώντων 9. ἴπ ρτθο. ν. ΟἿ. οἡ ΤΥ. 148. 
νῦν τε τῶν τεϑνηκότων) 56. ἀκούει ἄριστα, ὅτε ἐστὶ μετὰ τῶν τεϑ- 

νηκότων. α. νῦν τὲ τῶν «φϑιτῶν μέτα. Οὐ νῦν τὲ μετὰ τεϑνηκπότων. 
τ΄ οὲἐ νῦν τ᾽, ἐπεὶ τέϑνηχ᾽, ὁμῶς (οΥ τέϑνηκ᾽, ἴσως). 

ἐν 1814. ἤσϑην)] ΟἿ, 1389. 
ἤσϑην ... εὐλογοῦντά σε) “] ἀπὶ ρίεαϑεά αἴ ΨΟΙν' δρεοαξίῖηρ τυοἱϊ οβ δία." 

Οἕ. (Εὰ, ΗΝ. 936. τὸ δ᾽ ἔπος οὐξερῶ τάχ᾽ ἂν | ἤδοιο μέν. 18ὅ. ΑἹ. 186. σὲ μὲν 
εὖ πράσσοντ᾽ ἐπιχαίρω. 190. πρᾶξιν, ἣν ἠλγησ᾽ ἐγώ. Ηρ. 1]. ν΄. 858. 
ἤχϑετο γάρ ῥα! συρεήνν. δαμναμένους. 8. 811. εἰ νῶϊ Πριάμοιο παὶϊς. 
γηϑήσει προφανείσα. ι΄. 11. τίς ἂν τάδε γηϑήσειεν; (ὙΠΘΥ6 Β6Π0], ἐτς 
ΨΠΠοἶ5. οθβούνϑϑ, οὐ ἀπο τὸ ὁρῶν, ἀλλ᾽ ἔστι παλαιὰ συνήϑεια ἡ ἐξ ἀντι- 
τξεμένου.) Επτ:. ΗἱρρΡ. 1889. τοὺς γὰρ εὐσεβεῖς ϑεοὶ | ϑνήσκοντας οὐ 
χαίρουσι. ἘΠ65. 391. χαίρω δέ σ᾽ εὐτυχοῦντα. Ἐπ᾿. Ῥδη. ΕὙ. 7. ὅστις 
δόμους μὲν ἤδεται πληρουμένους ... Ἠεχοά. 11. 84. ἤσϑη τε ταῦτα ὁ 
Καμβύσης [ἀκούσας δαᾶιῦ οοα.]. 256. Αρ.. 82. τὰ δεσποτὼν γὰρ εὖ πε- 
σόνϑ᾽ ἡσϑήσομαι. Ἐπ|ρ0]. Απίο]. ΕἸ. 7. Οτδύίη. αρ. ὅθ ῃο]. θη. δ. 1. 
ι΄. Τ1. γέγηϑα τὸν ἄνδρα. Αὐἰδι. Αομ. 3. ἤσϑην δὲ βαιύ. 4. φέρ᾽ ἴδω, 
,τί δ᾽ ἤσϑην ...; Ἐπ. 788. Χοη. ΒΕ. ΔΙΠ. Π|. 18. οὐδὲ τοὺς τοιούτους ἄχ- 
ὕὅονται κωμῳδουμένους. ΜΆ]οκ. δα Ῥίωπ, 711. 5ἴαῦ, ΤΠΘΡ. ΓΝ. 281. “φαιι- 
εἰπέ παέογιηι αία ραγϑηίοε᾽"᾽. 1Χ. 124. “7᾽ει ἀμίοος Πἰέμος πἰμίαίαφψιο ρμγερϊίω σαιι- 
ἀε5᾽. Μεῖθῃ. ὃ. 414. 12. 8. δδῦ, 1. δα 1,090. δα Α]. Ρ. 180, 

πατέρα τὸν ἐμὸν Β. Ε΄, Κ. 1,. Μ. Ν. Το ν΄. οι. Επιϑύ. ». 181. ἀπ (5πρε. 
τε ϑϑᾷ; τη.) Α. πατέρα τε τὸν ἐμὸν ΑἸά. Ταχη. ΒΥ. ΒΘῃ. ΒοΥρς. πατέρα τὸν 
ἀμὸν Τ΄. (νυν ΒΘ θ᾽ ἢ ΔΗΥ Δα ποΥ γ, ΟΥ̓ ΓΟπι τη γ6 Θοη θοῦ, 15 τιποδυύδ μι) 

Εγί. θυ. 1ηα. Υαμα. Ἠδγὺ. ὅομη. ὅϑυν ἢ. Νπος, ΤΠ γθϑαϊηρ' οἵ “ΓΥΙΟΙΙηἶτι5, 
{ποσρ ΘΟΠΒΙΔΘΥΘα 1ΠἴΘΥΙΟΥ ὕο πα οὐμον ὈῪ Ε]ΙΉ5Ι ον δα Μϑα. 869,1 πᾶνθ {0016 
ἀουθὺ 15 τρμι. ΟΥ, ΕἸ. 279, πατέρα τὸν ἁμὸν (ἐμὸν Ἐ΄, α. Ρ.) ἐκ δόλου 
κατέκτανεν. ὅ88. πατέρα τὸν ἀμὸν (ἐμὸν βονο Ὰ] 1Ὰ85.) πρόσϑεν ἐξαπώλε- 
σας. 1496. πατέρα τὸν ἀμὸν (ἐμὸν ἰννο Π158.) ὡς ἂν ἐν ταὐτῷ ϑάνῃς. ὅ88.. 

1315, τέ μ᾽ Α. οοὐγ, Β. Κι 1.. Τ᾿ σὰ]ρ. τ᾽ ἔμ᾽ Α. ργ, Θογέ. Βυ. Βαίίπι. 
Ηδᾶνῦ. ΕΙρΡ Ον, ἕο ὑπ ῬΥΟΠΟτ Πα 5 ΠΟΥ 6 πΘΟΘΒΒΘΥΙΥ δι ρ μαὐϊο. 

ὧν δέ σου τυχεῖν ἐφίεμαι) “»εξ τολαξ 1 ἀδδῖλο ἐο οδέαϊη οὔ ἐλοε΄. ἘΠ. 
864. τῆς σῆς δ᾽ οὐκ ἐρῶ τιμῆς τυχεῖν. Ἐπτ. Μεᾷ, 2362, τοσοῦτον οὖν σου 
τυγχάνειν βουλήσομαι. 842. ΑἸΙο. 102. ΕῸΥ {π6 ἀοαθ]θ σϑηϊῖνο οἵ, 281. 

ἣν Ἂν“, ᾿ ᾿ τς» ἜΣ ἣν γ΄ Η »“ἐ ἢ πῇ - 

μηρηι νοκρος θρα σν ον ὑρβλη τ λεν 

ν ΐ 
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τύχας δοθείσας ἔστ᾽ ἀναγκαῖον φέρειν" 
ὅσοι δ᾽ ἑκουσέίοισιν ἔγκεινται βλάβαις. 
ὥσπερ σὺ, τούτοις οὔτε συγγνώμην ἔχειν 
δίκαιόν ἐστιν οὔτ᾽ ἐποικτείρειν τινά. 1320 

κ Ὁ 5 ᾧ » ἥ ἢ 
συ δ᾽ ἡγρίωσαι κοὺτε συμβουλον δέχει. 
ἐών τε νουϑετῇ τις εὐνοίᾳ λέγων. 

» ’ »ἢ 3 ε ῇ στυγεῖς πολέμιον δυσμενῆ ὃ᾽ ἡγούμενος. 
ὅμως δὲ λέξω Ζῆνα δ᾽ δρκιον καλῶ" 

οὐ γὰρ οὔτ᾽ ἐμὲ | ὑμῶν ἁμαρτεῖν τοῦδέ γ᾽, οἰο, Ηομι, Οἄ. ο΄. 108. ὡς 
παρὰ σεῖο τυχὼν φιλότητος ἁπάσης | ἔρχομαι. 

σου] σοι Ῥ. 
1816. Οὗ, (4. Ο. 1694. τὸ φέρον ἐκ ϑεοῦ καλῶς χρὴ φέρειν. Ἐν. 521. 

χρεὼν ] τὰ ϑεῖα ϑνητοὺς ὄντας εὐπετῶς φέρειν. Ζϑοι. Ῥογβ. 298, ὅμως 
δ᾽ ἀνάγκη πημονὰς βροτοὺς φέρειν, Ι ϑεῶν διδόντων. Ἱδπιν. ΡΠ. 1116. 
τὰς γὰρ ἐκ ϑεῶν ἀνάγκας ϑνητὸν ὄντα δεῖ φέρειν. 885. δεῖ φέρειν τὰ 
τῶν ϑεῶν. 250]. Ῥυ. 20. μοχϑεῖν ἀνάγκη, τὰς δὲ δαιμόνων τύχας ] ὅστις 
φέρει καλλιστ᾽, ἀνὴρ οὗτος σοφός. Τπαο. 1Π. 64. φέρειν τὲ χρὴ τά τε 
δαιμόνια ἀναγκαίως, οἴο. Ἡδτοά. ΙΧ. 18. 

ϑεῶν) ϑεοῦ διυϊᾶ. ν. τύχη. 
1818. ἑκουσίοισιν Α. Β. Κ. 1,. ΑΙ. «πᾷ δι], ἑἕκουσίῃσιν Ἠδ]. γ6η. 

ἑχουσίαισιν Τ΄. ΤΌΣΗ. δίορι. ΟἿ, Τὰ. 727. ἐξ ἑκουσίας. 1128. οἷς ἥμαρτεν 
οὐχ ἑκουσία. 

ἑκουσίοισιν ἔγκεινται βλάβαις “το ἱπυοϊυοαα ἴπ υοἱποιέαγῃ 1115). ΟΥ̓. 
Ἐπτ. δ]. 924, τὴν δ᾽ ἀϑλίαν ἔμ᾽, οἷσιν ἔγκειμαι κακοῖς, ῥῦσαι. ΟΤΡΕ. 
Τι, 148. ϑρήνοις ἔγκειμαι. ῬΆΪ]. 418. κακοῖσι ... ἐνναίοντα. . ἕκου- 

"» 
ῖ 

σίοισι πρόσκεινται βλάβαις. ὅο προσκεῖσϑαί τινι (ΕἸ. 1040. ᾧ σὺ πρόσ- 
κεισαι κακῶ. 240. Α]. 407.), ἀηᾷ βλάβην προστιϑέναι τινὶ ΒΥ. 821. ΟΥ 
ἕχουσίοισιν ἐνέχονται βλάβαις. ΟἿ, Α]. 212. 114. 

1819, τούτοις ΔΑ. ΑΙά. να]ρ. τούτοισιν Β. Β΄, Κα. Τ΄Ὸ γεη. τούτοισιν (υ 

ὁπδηροα ἱπίο 1) 1,.. τούτοις γ᾽ Βατρ. Οα. τούτοις δ΄. ΟἿ οπ Τὰ. 116. 
1821. ἠγρίωσαι) “Παυς ὕδοη ὀααδρογαίοα". ῬΙαί. Ῥου, 84. ἠγριώϑησαν 

πρὸς τὸν Περικλέα. {Π|γΥ5565 58 05 οὗ ΡῃμΠοοίθίθβ ἴῃ ΟΥὐἹᾶ. Μοῖ. ΧΙΠ, 321. 
-Αἰοφιΐοφια υἵγιηι πιο δϊ ἴγάφιιο ἐμ ϑηΐοθηι 1 ηιοϊ οί. 

κοὔτε] κοῦτι ὕῆαῖκ. Ἐτέ. Βασρ. 6. τηϊριῦ οογγθοῦ σὺ δ᾽ ἠγρίωσαι γ᾽, 
οὐδὲ σύμβουλον δέχει, ἐὰν δὲ... Βαΐ ἴπ0γ6 18. 10 ὨΘΟΘΒΒΙδΥ. 

σύμβουλον δέχει] Δ]. 68. μηδὲ συμφορὰν | δέχου τὸν ἄνδρα. 
ἐάν τε] ἐὰν δὲ Μη ακοεῖ, Βαγρ. Βαΐ οἱ (Βἅ. Ο. 1897. Ἐπ᾿. Ἡΐρρ. 802. 

οὔτε γὰρ τότε ... νῦν τε ... δἴα. Σ 
εὐνοίᾳ λέγων] εὔνοια λέγων Δ, εὔνοιαν λέγων Β. Κι. Ὑ΄. (σοι ἀἀάοά 

ἴῃ Κ.) εὐνοίᾳ λέγων Ὑ΄. οοΥν. εὔνοιαν σοι λέγων 1,. εὔνοιαν σοὶ λέγων 
Ἐς εὔσοιαν λέγων (1. 6. σωτηρίαν δεικνὺς, οἵ. 1896.) ΟΠ]. ΒΟΠηΘΙα, 
(Εὔσοια οοουν5 (4. Ο. 891. ῬΥ. 124.) Οἵ, 1351, ὃς εὔνους ὧν ἐμοὶ παρή- 
νεσεν, ΕἸ. 288. ἀλλ᾽ οὖν εὐνοίᾳ γ᾽ αὐδῶ. 

1824, Ζῆνα ... ὅρκιον] .Ζθιμ9 γυῦῆο ργοϑίαθα6 οὐδῦ ἐλ6 βαηοίϊίῳ ΟΥ̓ οαἱλ5. 

Ἐπν. Μεᾶ. 110. Ζῆνα ᾽ ὃς ὅρκων Ι ϑνατοῖς ταμίας νενόμισται. 208, 

ϑεοκλυτεῖ τὰν Ζηνὸς ὁρκίαν Θέμιν. Ηἱρρ. 1022, νῦν δ᾽ δρκιόν σοι Ζῆνα 
καὶ πέδον χϑονὸς [ ὄμνυμι. ΑΡΟ]]. ΕΒ. 4, 9ὅ. Ζεὺς αὐτὸς Ὀλύμπιος 
ὅρκιος ἔστω. Τιιοῖδη. Τίπι. 1, (νθγα 8566 Ηδιηβί.) 
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καὶ ταῦτ᾽ ἐπίστω καὶ γράφου φρενῶν ἔσω. 1320 
σὺ γὰρ νοσεῖς τόδ᾽ ἄλγος ἐκ ϑείας τύχης. 
Χρύσης πελασϑεὶς φύλακος. ὃς τὸν ἀπαλυφὴ 
σηκὸν φυλάσσει κρύφιος οἰκουρῶν ὄφις. 

καλῶ] καλῶν (γρο. καλῶ) ΕΒ, οι. Ζῆνα γ᾽ ὅρκιον καλῶν. (80. 4150 
ΘΌΠΙ ΕΓ ἢ. ἵπυοίε᾽. 

1926. καὶ ταῦτ᾽ ἐπίστω] Ωα. ταῦτ᾽ ἐξεπέίστω, οἵ ταῦτ᾽ οὖν ἐπίστω. 
γράφον φρενῶν ἔσω] ΤΊια τϊ84]6, Ὀθοδιι58 Π6 15 αἸγθοίθα ἴο νυϊίθ {Π6856 

Ὑγ ΟΥ̓ 5 ἴῃ 5 οὐ τη, ΟἿ, ΕῪ. 580. ϑὲς (ϑοῦ:) δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισι τοὺς 
ἐμοὺς λόγους. ΖΒ6Π. Ῥτότη. 789. ἣν ἐγγράφου σὺ ὠνήμοσιν δέλτοις φρε- 
νῶν. ΟΙο. 448. τοιαῦτ᾽ ἀκούων ἐν φρεσὶν γράφου. Ἰθατη. 20ῦ. δελτο- 
γράφῳ φρενί. ϑαρρι!. 119. Ηοπι. Π. α΄. 297. ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ 
φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. Οἷο. Αοϑδᾶ. 1|, 1. “δὲς {{46 ἵπ απΐηιο γ68 ἱηϑομίρέας Παδό- 
δα.) ΟἹ. οῃ «Εὰ. ΗΝ. 9178, 

1826, σὺ γὰρ ...1 “ΤΥ ψοῖι πιιδέ κποιῦ ἕο. ΤῊΘ γὰρ 5 ΠούΘ βχυρ]!οθίϊνθ 
σὴ 1887. 

ἐκ ϑείας τύχης] “»ω α αἰϊυΐπο ἀρροϊπέπιεη (ον αἰϊοίπιεπέ )᾽. Οἱ 192, 

ϑεῖα γὰρ ... καὶ τὰ παϑήματα κεῖνα πρὸς (τότ᾽ Ὁ αὐτὸν Ι τὴς ὠμό- 
φρονος Ἐ ΠΌΜΕΝ ἐπέβη. (Βα. Ο. 1δὅ8ὅ. ϑείᾳ κἀπόνῳ τύχη. ΕῪ, 206, ϑείᾳ 

τύχῃ. 
1827-- 8, ΤΊ656. ἔνγο 11ὴ65 816 Ῥϑύπδρβ δὴ ἰμίθυροϊίϊομ, 
1821. Χρύσης Α. ΑΙ4 Τατη. νὰ]ρ. Χρυσῆς Β. Κ΄ 1. Τι ΤΊΘ ὨΥΤΩΡΙ ΟΥ̓ 

δοάάθθ5 ΟἾνυβθ. ΟΥἉ, οῃ 194. τῆς ὠμόφρονος Χρύσης. ΑΥ͂Θ να ὕπθη ἴο 
οομποθοῦ Χρύσης ΜΠ φύλακος, ΟΥ̓́ ΠΠ σηκὸν ΤΠ6 561η88 15 ἀρϑίηβὺ {Π6 
ΤΟΥΤΊΘΙ οοΟηϑίγιοίίοη, ὑπ ροϑιθίοη οὐ {π6 νογᾶϑ ρδίηβὺ ὑπ6 Ἰαύίου. ὅ'σβοι!: 
πλησίον ἐλϑὼν τοῦ ὄφεως τοῦ τῆς νήσου τῆς Δρυσῆς φύλακος. ὍὟιο 
τη δου βύαμαϑ {π15. οὐ {π6 ἰβ] πᾶ ΟἾσγ86 1 βιιβρθοῦ ὅπ {γπ6 γτϑϑάϊηρ' 15 ἀρυσῃ 
“ἥη Ολγ δοῦ, ὍΠπ6 1ϑ] θη 50. 681164 (270.). Α 1 ΘΥΥΟΥ ΟΟΟΌΥ5. ἴῃ ΕἸ. 180. 
ΟΥἉ, οὴ 489 ἀθονθ, ϑόὌρῃοοθβ ἄοθβ ποὺ τηθηθ!οη Π6 το ὙΠ ν ῬΕΙ]οοὐθίθϑ 
ΘΡΡΙΟΘΟμΘα [πῃ 6 ΔΙΡΑΤ, Ιη {Ππ6 Ρ]8ὺ οΓ ΕαυρΙἀ65 ῬΒΙοοἴθίθβ ΘΟΠΊΡΙ ΔΙ 5 (θῖο 

ΟὨγΒ. Οὐ. 111Χ.), ὥσπερ ἀμέλει καμὲ ἐξέϑηκας ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτη- 
ρίας τὲ καὶ νίκης περιπέσοντα τῇδε τῇ συμφορᾷ, δεικνύντα τὸν Χρύσης : 
βωμὸν, οὗ ϑύσαντες κρατήσειν ἔμελλον τῶν πολεμίων᾽ εἰ δὲ μὴ, μάτην 
ἐγίγνετο ἡ στρατεία. ῬΙΙ]οπίγαϊ5. ΓΟ]]Ονν 5. ὑπΠ6 βᾶπηθ ἠδυγαύννο ᾿. 889. 

πελασϑεὶς φύλακος] Δ]. 109. πελάσαι νεῶν. ΤΥ, 16, ΕΠΙ65. 944. λεχέων 
πλαϑεῖσα. 

ὃς τὸν ἀκαλυφῆ) Τῆΐθ δηαϊηρ οὗ ἃ βθπαῦίαβ, ἱ ἢ ἃ δα Υ θυ ΠΔ0ῖο 
γγονα οὗ {ΠΥ66. ΟΥ ΤΌῸΥ 5Ππογύ 5ύ118}}165, 4οϑϑ5 ποῦ βοτηα ΥΘΙῪ ΠΘΙΙΠΟΏΪΟΙΙΒ. [0 
0Ππ6 θαγ. γο Πᾶν Ὡποίπου ᾿πϑύαθποθ ἴῃ 1802. ... τέ μ᾽ ἄνδρα πολέμιον. 
50. 4180 Ζβοι. Επιηι. 167. ἐγὼ δ᾽ ἄτιμος ἡ τάλαινα βαρύκοτος. Τπ Ἐπτὶ- 
ῬΙ46 5 {Ππ6 ἰηϑύδηοθϑ δΔΥΘ. ΠΙΠΙΉΘΙΟΙΙ5. ΘΠΟΤΙΡΉ. ὅθ δι α]οὺ θ Υ, 19, Ρ. 881---8. 

ἀκαλυφῆ] «ζηοουεγοα". ὅ6801: ἀστέγαστον. Ἡδδγοι: ἀκαλυφῆ. ἄστε- 
γον, ὕπαιϑρον. 

1828, σηκόν] “Μηποίοδιωο, δἤγίηθ, (απο. ΤῊΘ ἱπποὺ ρογύϊοῃ οὗ ἃ ἐθιηρ]θ 
γγῶ 5. ΤΙΒΔΙΠΠΥ 50. 68116α, Ἡοβγοῖ: Ζηκος. ... ναὸς, μάνδρα, ἐνδότερος τόπος 
τοῦ ἱεροῦ. ΜΔ]οΚ. δᾶ Αππποη. Ρ. 168 ἢ, Ἐπ᾿. Ῥῆοη. 1024, σφάξας ἐμαυ- 
τὸν σηκὸν εἰς μελαμβαϑῆ | δράκοντος. 11ὅ8. ἘΠι65. 501. Ιοπ. 800. Ηοτοά. 
4, 62. 

ὄφις} Τΐδ, ὙΠ 0 ἢ} ΡΥΟΡΟΥΙΥ 5που]α πᾶν Ῥθθη ραὺ ἴπ ὑΠπ6 βϑπηθ οἴδιιδο, 
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καὶ παῦλαν ἰσϑι τῆσδε μή ποτ᾽ ἂν τυχεῖν ἷ 

νόσου βαρείας. ἕως ἂν οὗτος ἥλιος 1380 

Πα ἴῃ ὑπὸ βϑμηθ οα86, ἃ5 φύλακος, 5. Ρ]αορα ἴῃ {π6 γοϊαύνθ οἴδαβθ, δηᾶ 

τη ἐο ἈργθΘ ΒΥ Ὡρροβιθίοι υντῦπ {πὸ το]αίνε ὅς. ΟἿ, οὐ ΕἸ. 168, {1655 
ἱπαθϑᾶ ὑπ6 ἔστι γϑϑαϊηρ 6 ὄφεως, ννῃ]0 ἢ Πουνθνοὺ ἴα. ΠαΥΪγ {1 Ἀ0]γ. 

οἰκουρῶν ὄφις] 1. 6. “ποορίηφ τοαίοὐ οὐϑν ΛδΥ Παθίζαίοπ". “Τὰ ἀποϊθηΐ 
[θη 165. ΘΡΡΘΟΙΆ ΠΥ {Ππο56 ϑϑουθα ἰο ἃ νἱγρὶη ἀοιύγ, ἃ βϑυρθηῦ ννὰβ Κϑρῦ δ5 
ἃ ηγδύϊο συ 1001. Ηδϑυοῖ: Οἰκουρὸν ὄφιν. τὸν τῆς Πολιάδος φύλακα 
δράκοντα". διῶψεος. Μροηΐίοι οὐ {πὶ8 Ἰαὐΐου 15. τηϑᾶβ ἴῃ Αὐἱδῦ, 1υ5. 19. 
τὸν ὄφιν ... τὸν οἰκουρόν. Ἠοτοά. ΨΠΠ. 41. λέγουσι οἵ ᾿4ϑηναῖοι ὄφιν 
μέγαν φύλακα τῆς ἀχροπόλιος ἐνδιαιτέεσϑαι ἐν τῷ ἱρῶ. ΟἿ ὅορῖι. ΕἸ. 
219. τρέφουσι κρήνης φύλακα χωρίτην ὄφιν. Αὐἱδέ. ΡῚ. 689, 

1829. 8858. ΟΥ, 1428 ἢ Βοόρβοοὶοβ τοργθϑθηΐβ ἘΠ] οοθθίθθ δ8. δροιῦ ἰο 
ΡῈ ουγθ4 οὗ Πὶβ τη] αν Ὀοίουθ θηὐθυϊηρ' Ο. 15. ὀδιηραῖρη : νη θυθῶβ ΕΙΠΟΔΥ 

Ρ. 1. 105 ἢ. 5ρθαῖκθ οὗ Ὠΐτη ἃ5 Πρ ηὐϊηρ' αὖ ΓΥΟΥ ἢ [15 ἔοοῦ 5011] Ἰδγηθ. 
γνμαΐ Νϑορθοϊθιητϑ τηθϑη5 15. ὑπ15, Ὁπῶὺ Ῥ.Ποούθίθϑ 5881] οομθϊητιθ [Ὸ 5. Εν 
ἔγουη 5. τη] αν τη] Π6 {8115 ἴῃ νὴ πΠ6 βοη5 οἵ “βου !αρῖτι5 αὖ ΤΟΥ, 

Ὑν 6) δ τη] αν νν1}} Ὀ6 Ποϑ]θα. Α γπ τον Θοηδὑχιιοίοα Ρᾶ558 5:6. ΟΘΟΙΙΒ 

ἴῃ Α]. 106 --110. ϑανεῖν γὰρ οὔ τί πω ϑέλω ... πρὶν ἂν δεϑεὶς... . μάστιγι 

πρῶτον νῶτα φοινιχϑεὶς ϑάνῃ. 
1829, παῦλαν ... νόσου] ΟἿ, 1488. παυστῆρα πέμψω σῆς νόσου. 1434. 
ἐντυχεῖν ὑπ6. τη55. ΔΙΑ, ΤΌτη. Βε. Ηδογα. ὙΥαπᾶ. Τϊπᾶ. Π. ἂν τυχεῖν 

Ῥοῦβ. (Μῖ86. Οὐ. ρ. 220.) ϑομεϑῦ. (Μϑῖϑι. Ουὐ. ρ. 86.) Βυσρ. Ἠδχί. θη. 
ΒοΥρΊς. θιπηα. 111. Νϑποῖ.. δδγί ΕἸ]Π5Ι6Ὺ (οη Α]ὸχ 1081, ἴῃ Μιι5. ΟΥἹ. 1; 4160.) 
οοὐγϑοίβ μήποτ᾽ ἂν τυχὼν, 6011. 401. ἔξοιδα γάρ νιν “παντὸς ἂν λόγου 
κακοῦ | γλώσσῃ ϑιγόντα. Αἀᾷ Επτ, ΠΠ65. 80. πάντ᾽ ἂν φοβηϑεὶς ἴσϑι 
δειμαίνων τόδε. Βαυΐύ δἰογννασᾶ5 (δα Μοᾶ. 581.) πῃ ἀρρϑαῦβ ἴο ρυϑίου. ἂν 
τυχεῖν. ΒΙΡ.γ. ΟἿ, Τύϑοι. 6609 ἢ δηα ου ΑἹ]. 110. 1082, ῬΥΟΡΦΌΙΥ {Π6 
ΘΟΟΥΤΡΊΙΟη ἐντυχεῖν ΔΥΌΒ6. ἔγοτη {π6 δα] οἰπίηρ ἐντυχών. 

1390. νόσου βαρείας] ΟΥ̓ 39. 
ὡς ἂν [μο6 πι55. ΑἸ. ΤΌ σι. Ὀιπᾶ. βομη. ἕως ἂν 8.61]. ΨΆΙΟΙ. (Δα ΠΙρρ. 

θ59.) αιν. Ηδυιη. ὙΥαπα. Ηδτί. Βουρῖ.. ϑαγῇ. ΗΠ ουνν. ΒΙοιη, Ο]ο55. ρϑιη. 
1410. ἔς τ᾽ ὧν Βι. ΟἿ, οα (4. Ο. 1861. Α)]. 1111. Ἐπ᾿. ΡΠοπ. 89. ἐπί- 
ὄχὲες, ἕως (ὡς ναυϊσ. ἔς τ᾽ Βι.) ἂν προὐξερευνήσω στίβον. Αβοι. Δρ. 
1410. ἕως ἂν αἴϑῃ πῦρ ἐφ᾽ ἑστίας ἐμῆς | Αἰἴγισϑος. Χρομ. Ογτγ. 1. 6. 10. 
ἕως ἂν ἔχωσι τὰ δέοντα ... ὑπηρετήσουσί ὅοι. Ὗν 9. δ. Ἰα 14: 6}: 
ἕως 15. ἃ Ἰποπ 5 Ύ}184}}16 ἴῃ Ἡοιπθι 1]. α΄. 198. οἴο. 50 (Πα. Ο. 789. πόλεως 
(ἅ15.). 1108. Θησέως (415... 1361. φονέως (415.). ΕἸ. 48. Φωκέως (ἀα85.). 
Επιν, ΑἸΟ. 346, βασιλέως (ἰγ15γ11.). Επ65. 601. ᾿“χιλλέως (γ15.). 

αὐτὸς ὑπ6 τη55. Τ, ΔΙ. Ταση, ὠὐτὸς 864]. Ηδαίι. γ1ος. 1. θὅ. αὐτὸς 
Του]. ὨΙπᾶᾷ. οὗτος Βγν. Υαωπᾷ. Ηοτι, Ηδυῦ, βθμη. Βουρὶς. Νδποὶς. ΚΘ. . 
ὙΥ ΒΘ γοϑάϊηρ' ΕἸ]ΤΉ5]Θ Υ ἈΡΡΘΕΥ5 ἴο ἄΡΡυονὉ οὗ οἡ ΔΑ]. 1081, ὙΠΟ Θ [6 ὁοτη- 
ΡΑΥῸ5 ρθη. (6 Οον. Ῥ. 816. εἰ μὲν γὰρ ἔχεις, Αἰσχίνη, τῶν ὑπὸ τουτονὶ 
τὸν ἥλιον εἰπεῖν ἀνθρώπων, ὅστις οἴο. 1 ϑϑιμιοὶ 12. 12. ποιήσω τὸ 
ὁῆμα τοῦτο ... ἀπέναντι τοῦ ἡλίου τούτου. Βτγίποῖκ ΔΡΕΪΥ οομαραγθα ΡΙαύ. 
ΑΥΙΘΠα, 10., ἡ ΠΘΓΘ ΑΥΙΒ01495 ΓΘΡ]105 [ὁ {π6 ἉτΩ ΒΒ ΔΟΥΒ5 οἵ Μαιδοηῖιβ, τὸν 
ἥλιον δείξας" ἼἌχρις ἂν οὗτος ταύτην πορεύηται τὴν πο θείαν, ᾿Αϑηναῖοι 
πολεμήσουσι “Πέρσαις. Ἡοτγοῦ, ΨΙ1Π,. 149. λέγουσι, ἔς τ᾽ ἂν ὁ ἥλιος τὴν 
αὐτὴν ὁδὸν ἴῃ, τῇπερ καὶ νῦν ἔρχεται, μήποτε ὁμολογήσειν ἡμέας Ξέρξῃ. 
(ΒΟ. ρᾶβδαρθ Ὁ 15 ῬΥΟΌΦΌΙΘ βορῃοο165 Πμδα ἴῃ νίθνν. Οἷν. οὰ Αηΐ, 908 Ε.) 
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ταύτῃ μὲν αἴρῃ. τῇδε δ᾽ αὖ δύνῃ πάλιν, 
Ἁ Ἧ Ἃ ᾿ὕ ,) δ Ἁ , 4, ’ὔ 

: πρὶν ἂν τὰ Τροίας πεδί ἑκὼν αὐτὸς μολῃς, 
ὦ "Ὁ Ὁ -- " ᾿ - 

χ1 καὶ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐντυχὼν ᾿4σκληπιδῶν 
ξ. 
3 

ἢ 
Οομραγα 4150 668. ἡλίου τόδ᾽ εἰσορᾶν φάος. ΔΑ]. 1389. Ὀλύμπου τοῦδ᾽ 
ὃ πρεσβεύων πατὴρ. ΗἨοτ. Ερῖπ0. 1. 6... Λιοῖς βοίθηι. 

1331. αἴρῃ Δ. Β. 1,. ΑΙ4. Τατη. αἴρει Καὶ. Τ. “Πίδο᾽. 1.4. ἀνέχῃ, ἀνα- 
τέλλῃ. 

τῇδε δ᾽ αὖ] “Απά ἀραΐπ ἵπ ἐλὶ5 αϊνεοιῖον᾽. 
αὖ δύνῃ] ἀνδύνη (γρ. αὖ) Ἐ', 
δύνῃ Δ. Β. ΚΟῚΤ), ΑἸΙα. Τατη δύνει (ΝΣ 

Ἧ 1389. ἑκὼν αὐτὸς Α. Τ. αὐτὸς ἑκὼν Β. Ἐ΄ Κα. 1. Μ.Ν. -Ἡριηφιν, ὁ" 
ΜοιΩ" οὐ ἀροογαὔ, ὃδὃ5 ὕπθ οὐὔϑοῖβα μδὰ ἀθοϊαγθα (612.). ἙἘπ:. ῬΊίωη. 4τ6. 
ἐξῆλθεν ἔξω τῆσδ᾽ ἑκὼν αὐτὸς χϑονός. 

1338. καὶ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ἐντυχὼν ᾿ἡσκληπιδῶν νιυῖν. Νοῖς, καὶ τῶν ... 
᾿ἀσκληπιῶν Τούρ. ἴπ δα, 1. 180. 108. καὶ τῶν ... “σκληπιοῦ αν. (00]]. 
Απί, 824. τὰν Φρυγίαν ξέναν Ταντάλου). καὶ τοῖν παρ᾽ ἡμῖν ἐντυχὼν 

Ἔ ᾿᾿σχληπιδαῖν Ῥουβ. Εγῇ, καὶ τοῖν ... ᾿“σχληπίδαιν Ὀϊπᾶ. καὶ τοῖν παρ᾽ 
ἡμῖν ἐντυχὼν ᾿“σκληπιοῦ ἘΠΙΒΙΘΥ ἴῃ ΕἘᾶ, ον. ΧΧΧΥΠΙΙ. 69. (1 ἄουθι 1 
τῶν οὐ τοῖν οου]ᾶ {Ππ8 ῬΘ βθραγαῖθα ἔγοτα 105. σοητῖνο ᾿σκληπιοῦ.) ᾿46- 
κτληπιάδαιν δὲ τοῖν παρ᾽ ἦμιν ἐντυχών Ῥούβοι. Ῥυεῖ. Ηθο. ρ. ΧΧΧΥΊΙΠ. 

Ἵ: θα. καὶ τῷ (ον κἀκεῖ) παρ᾽ ἡμῖν ἐντυχὼν ᾿᾿σπληπιῷ (σκληπιῶι, ΜΠ Θποα 
ἅι ΡῬΓΟΘΔΌΙΥ ᾿Δσκληπιδῶν). ΟΥ, 1481. ἐγὼ δ᾽ ᾿ἀσκληπιὸν | παυστῆρα πέμψω 
δξ σῆς νόσου πρὸς Ἴλιον. Οὐ καὶ τῶν ... ᾿“σκληπιοῦ (91. ᾿ἀσκληπιαδῶν). 
ἙῈὮ Οὐ καὶ τῶν ... ἰατόρων. (Οἷ, 0ῃ Τι. 002, Ῥοεδδρ5 σκλ. νγὰβ ἃ φρ]055.) 
.Σ ΟΥ ᾿Ἰσκληπιαδῶν τε τῶν παρ᾽ ἡμὶν ἐντυχών. Οὐ κασκληπιαδῶν παρ᾽ 

ἡμὶν εὐμενῶν τυχών. ΟΥ χαἀσκληπιοῦ δὲ 5 εὐμενοῦς τυχών. (ΟἿ ΑὐΙϑῦ. ῬῚ: 
656. “σκληπιοῦ παιῶνος εὐμενοῦς τυχών.) ΟΥ κακεὶ καλῶν (οΥ κατ᾽ εὐμε- 
νῶν) παρ᾽ ἡμὶν ἰατρῶν τυχών. Ἐοι ᾿“σκληπιδῶν γϑΥπαρ5 ἀκεστόρων (Επν. 
Απᾶν, 900. οἵ, ἄκεστρον ϑορ!. Εν. 427.). ᾿ἡσκληπιὸς Πἰπι561 15 τηϑηὐϊοπθᾶ 
ῬοΙονν (143517.) ἃ5. ὑπ ἀθϑίϊηθα ἤθϑὶθὺ οὐ [15 τηϑθαᾶγ. ὥὅομπηθ δὐχιθιύία {πΠ6 
οαγθ ἰὸ Μδοῆθον (1650 η65 ἴῃ 1Π|84. ρᾶῦύν. Ρ. 481. Οδιϑί. Οὐρῃ. 110}, 848. 
ΤΖοίζ. Ῥοβίμποιω. ὅ88. ΘΊοηυϑ. ἂρ. Το. δα 1ωγο, 911. Ῥτσορογῖ. 11. 1. 61.), 
οὐποὺβ ἴο Ῥοδδ]γῖτι5 (5. αϊηΐ. την. Χ. 462.). Τὸ 158. ρῬγοΟθΘΌ]6 ὑπᾶῦ {Π6 
ὀουγαρύΐου ᾿σκληπιαδῶν 15 ἄπ ἴ0 Βοη6 β ΔΙ Υϊδ ἢ, ὙΠῸ δά δὴ 6γΥ6 ἴο 
ἐπ ἀθονθ ὑγδαϊθοη. ΟΥ 8186 νγ [0 ΒΌΡΡοΟΒΘ ὕπῶῷ ΝοοΟρίΟ]θπητι5 ᾿πύθυρυϑὺβ 

ἴῃ ᾧ Ἰοοβα ἃ Πα] ΘΠΘΙΆΙ 56η86. δῦ Π6 δὰ θαυ ἔονθίοι ἃ Ὅν Ηθίθπιῖιβ 
(1386 ..}} ΕΣ [Ππ6 οοπδίγπούϊΐοι οἵ ἐντυχὼν νυνὶ ἃ σϑῃϊῖνο ({π6 οοιηροππᾷ 
δονθυηΪηρ' ὕΠ6 58 Π|6 οδ86 8.5 1π6 ΒΠΠΡ16 τυχὼν) Υαπᾶοτι ΘΟΙΏΡΑΓΡΘΒ Ηοτοά. 
ΙΥ. 140. λελυμένης τῆς γεφύρας (4ιι. λελυμένῃ τῇ γεφύρᾳ) ἐντυχόντες. 
5. ἐμπελασϑῆναί τινος ΤΥ. 101. συντυχεῖν τινος ΡΆΗΠ. 820. (39), ἐπιτυ- 
χεῖν τινος (Ατἰϑι. Ρ]. 246. μετρίου γὰρ ἀνδρὸς οὐκ ἐπέτυχες πώποτε). 
Οἵ, οα (Βα. Ο. 1488. Βαυύ {π6 πἀϑ1τ8] οομβύσπο οη οὗ ἐντυγχάνειν 5. ὙΠῊ 
8 ἀδτῖνο, δ 5 ἴῃ Α7. 488. τοιούτοις κακοῖς ἐντυγχάνω. Ἡδτοᾶ, 11. 70. ἐν- 
τυχὼν τῷ νώτῳ. 102. ὁτέοισι ... ἀλκίμοισι ἐνετύγχανε. ΟἿ, οὐ 320. 

ἡμῖν Α. Κι. 1.. Τ. οἴο. ἡμῶν Β. 
᾿“σκληπιδῶν Δ. Κι. 1,. Μ. ΑΙ. ᾿ἀσκληπιαδῶν ΑΔ. ργ. τι. (ογα5. αὐ Ε΄ Ν. 

Τ. Ταση. ΕῸΥ ὑπ ἔογιη ᾿σκληπίδης Ἡδηηδπη οἰΐθ5 Εν, Μ. ρ. 2310, 11. 
οἵ δὲ ποιηταὶ πολλάκις ἀποβάλλουσι τὸ ἃ, οἷον Ἐριχϑονιάδης ᾿Ἐριχϑονί- 
δης, Τελαμωνιάδης Τελαμωνέδης. ὅο Χαλκωδοντιάδης (11. β΄. 841.) «πᾶ 
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νόσου μεταστῇς τῆσδε καὶ τὰ Πέργαμα 

Χαλκωδοντίδης (ἔπι. Τομ. ὅ0.). Τὰ 1{|π τϑημπ οι λειμωνιαάδες ἀπ λειμω- 
νίδες, Ἑλικωνιάδες «πᾷ Ἑλικωνίδες, οἴο. ΟἿ βοΠο]. δά Ῥίμαᾶ. Ν. ΙΝ. 832. 
Μαύίῃ. 8. 99. η. 1. ἘΠΠΘΥ ὑπ6 ὕννο 5005 (ΟΥ δἰδῃθυ) οὐ ἡ βου]αρῖτ5, ὙΠῸ 
δοσοιηραϊποα {πὸ ασθοὶς ὀχροάϊθίοι ἰο ΤτοΥ (]. β΄. 1781. τῶν αὐϑ' ἡγείσϑην 
᾿Δσχληπιοῦ δύο παῖδε,  ἐητῆρ᾽ ἀγαθὼ, Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχαάων) τε 
ΠοΥΘ τηθαηὺ; οὐχ ὙΠδὺ 1 ὑπῖη]ς που ΡΥΌΡΆ016, ᾿“σκληπιδῶν 51ΠΡῚΥ ΠΙΘΘΠΒ 
“ρἠμδῖοϊατια᾽ ἴῃ Π6 ἸοοβΘ δηα φ'ΌΠΘΥΔΙ 56η86. ἴῃ ΏΙΟΝ Ππ6 νου ννῶ8 β01η6- 

ἐϊη]65. τι886α οὗ {Π6 [Ὁ]]Ονγου5 οὐ Ζυβου]αρίαβ ἴῃ ὉΠπ6 αὐ οὐ Πα] ηρ. Ἱπιν. 
ΑἸἹςο, 910. οὐδ᾽ ὅσα Φοῖβος ᾿“σκληπιάδαις ἔδωκε φάρμακα πολυπόνοις 
ἀντιτεμὼν βροτοῖσιν. Βυγροβ ατοίθβ Οἷο. Τιιβο. Π|. 16. “Ναπιφιιο Ζ)δομαρὶϊ 
{ἰφονουισ δαμοῖὶ ορρίοπέ ρογίϊοιι". Τὸ τὺ Ὅ6 ὑπῶῦ {π6 ᾿ἴπ6 ἴθ 8η ἰηΐου- 
Ροϊαύϊοπ (ἔποπι 1187,), πᾶ ὅορἢ. τηδὺ πῶνθ νυγιδύθη μολὼν νόσου μαλαχϑῆς, 
Οὐ μόλῃς, | νύσου τ᾽ ἀποστῇς. ἘγτῚ {πΠ6 τιϑι8] ραϊγομγιηϊο οἵ ᾿“σκληπιὸς 
5 ᾿σκληπιάδης, τοὶ ᾿“σκληπίδης. ὙΨΠ6 ἴογιῃ ᾿“σκληπιάδης οὐοιγβ στη. 
11. δ΄. 304. ῬΙαί. Βδρ. 11. 406. τοὺς κομψοὺς ᾿“σκληπιάδας. ῬΒΙ]οβίγαλϊι5 
θυ. Ρ. 102. γϑργθϑοηΐβ Βίτη ἰο πᾶν θβθὴ οιγοᾶ ὑπὸ τῶν 4σκληπιαδῶν. 
50 ΤΠ αἰβοῖρθθ οἵ Εππισγοὶθθ, Π6 νϑη ]Ἱοαυ θῦ 5661, ΟΥ ΤΑΌΠΘΥ {πο86 ἡ ΠῸ 
Ῥοββθϑϑθᾶ [15 ἰδ]θηῦ, οὐ δῇδοίθα 15 βύυ]β οὐ ἀθ᾽ϊγουυ, ὑοῦ οα]οα Εύρυ- 
Ἀλεῖδαι (ΞοΠο]. Αὐἱϑῦ. γοϑρΡ. 1014.). Απαᾶ {πὸ ἀθβοοημάθηῦβ οὐ ΤΑΙ Πγ Ὀἷτι5. ἴῃ 
{|| τη 6 7, ὙΠῸ ΘΧΘυ οἰδθα {π6 Πμουθαϊίανυ οἵποθ οἵ {πθῖν ϑημοθδίου ἴῃ ραγίδ, 
γγοΥ6 ὁ81164 Ταλϑυβιάδαι (Ηοτοά. ὙΠ]. 184.).. Απᾶ ποῦ ΟἿ]Υ ὑγθῖ8 {1Π|6 τηθ- 
ἀϊοα] ρυϑοῦϊ Ομ θὺ 5. δτηοηρ {Ππ6 ΟὙΘο]ς5 1164 σκληπιάδαι, νγπο οοπϑυϊαϊοα 
δι ΟΥ̓͂ΘΥ ΟΥ ΟΟἸ]ΘΡῈ 85 Ὁ ψγ6 76 οὗ ρυθϑύ- ΡΠ υβϑιοῖϑηδ, θαὺ {Π6 Ρ]δοθ5 οὗ τὸ- 
Βουῦ [ῸΓ [Π6 5101, νγῆθυθ ὑπ Ὺ βχϑγοῖβθα {Π6]} δῦ, νγϑύθ οδ]]6α ᾿Δσκληπιεῖα, 

οὗ ΒΟ 8 Θχ γθπι ον ἰηἰθγθϑίϊηρ δοοοηῦ 15 οἴνθη ὈὉν ΜΥυ. Ααβϑιηβ, ἴῃ 15 
Ῥγυθέδοθ ἴο 15 ΤΥ βϑ]αύϊοη οὗ {π6 νγουθ οὗ Ηϊρροογδύθϑ ἢ. ὅ ἴ. Ἡ]ρροογαῖθϑβ 
Ὠϊτη 561} τγῶϑ ἃ 11η68] ἀοϑοθηᾶδηὺ οἵ βου] ρῖτ5, μα ἀοαιγοϑα Π18. ογθδῦ 
5Κ11] ἴῃ τηθαϊοῖηθ ἴῃ ὁη6 οὐ ὕπθϑθ ριΌ]10 βϑηδύουθθ, ὕΠη6 γϑοογᾶβ οὐ οδβ65 
ῬΥΘΒΘΥνΘα ἴῃ ὙγΠ10 υγοῦα {πὸ ομϊθ βοῦγοθ ἔγοσα Ὑγθηοθ ὕπ6 Ἰςηον]θᾶρο οὗ 
τη θα τοίηθ ἴῃ ὕποϑθ ἀδΥ5 νγὰ5 ἀογῖνϑα. 

ἐντυχών)] Οι. ἐπιτυχών. Αὐἱϑὺ. Ρ]. 245. μετρίου γὰρ ἀνδρὸς οὐκ ἐπέ- 
τυχες πώποτε. 

1384, νόσον μαλαχϑὴῆς τῆσδε νυῖρ. 1. 6., 1 ΒΌρροβθ, “2οιι δε δαδοά 
(»οἰϊουθ) ΟΥἹ {λῖδ αϊδοαδεῦ. ὥθῃμο]: παύσῃ. ἨΘΒΥΟΙ: μαλάξαι. πραῦναι. 

Επιτ. ἂρ. Κ΄. 112, ρ. ὅ88. ὅστις ... μέϑῃ μαλάσσει καὶ γαληνέξει φρένα. 
ὙΥαπᾶθυ σαρροβοβ μαλασσεσϑ'αι φΟΥΘΥΏΒ. ἃ σοηϊίνθ, θθοδιιβθ Ὁ ΘΟ ΥΘΥΒ ὑΠ6 
πούΐοη οὗ “δοῖσιῳ δὲ ἤγοθ ἤηοηι" (οἵ, Μαῦι. 8. 8ὅ8.).. Απᾶ 6 νν811 δοιηραγθ8 
Ἐπν. Οὐ. 48. ὅταν μὲν σῶμα κουφισϑῇ νόσου. Τϊπα : ““Οφϑηϊῖν πη ρμοϑαῖ πρὸς 
τὸ σημαινόμενον: πϑιὰ μαλαχϑῆς Ἰάθια ἔογθ οδὲ ᾳποὰ ἀπαλλαχϑῇς. ϑἰμ ΠΟΥ 
τῆς νόσου πεφευγέναι 1044.» ΟἿ 6060. κοιμῶ τόδ᾽ ἕλκος, ὥστε πραῦνειν 
πάνυ (πόνου Ἐ.). Δ]. 214. κἀνέπνευσε τῆς νόσου. 01. ἐπειδὴ τοῦδ᾽ 
ἐλώφησεν φόνου. Ζδοι, Ῥτομι. 84. τί σοι οἷοί τε ϑνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαλ-᾿ 
λάξαι (ἀπαντλῆσαι 841.) πόνων; Κ'α 5ποι]4 μᾶνο οχρϑοῦθα γταῦμου, νόσον 
μαλαχϑῆῇς τήνδε. τ. νόσου πεφεύγῃς τῆσδε. ΟἿ, 1044. τῆς νόσου πε- 
φευγέναι.) ΟΥ νόσου τε παυσϑῆς (οἴ. 1879. 1124, 1428. Εὐγ. Κ.ρΡΡΙ. 686. 
λόγου δέ σε] μακροῦ ἀποπαύσω). ΟΥ νόσου τε λήξῃς τῆσδε. ΟΥ ΡΘΥΠΔΡ5 
{ππ5: κασπληπιδῶν παρ᾽ ἡμὶν ἐντυχὼν, νόσου | ἀπαλλαγῇς γε (οΥ τε) 
τῆσδε. Βα 1 βιβροοῦ {Ππ6 {χπ|ὸ γοδάϊηρ' 15 νόσου μεταστῇς (5]. ἀπαλλαχ- 
θῇς). ΟἿ, 468. καί σε δαίμονες ] νόσου μεταστήσειαν (5610] : ἀπαλλάξειαν). 
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ξὺν τοῖσδε τόξοις ξύν τ᾽ ἐμοὶ πέρσας φανῇς. 1380 
ὡς δ᾽ οἶδα ταῦτα τῇδ᾽ ἔχοντ᾽ ἐγὼ φράσω. 
ἀνὴρ γὰρ ἡμῖν ἔστιν ἐκ Τροίας ἁλοὺς. 
Ἕλενος ἀριστόμαντις. ὃς λέγει σαφῶς 
ὡς δεῖ γενέσϑαι ταῦτα᾽ καὶ πρὸς τοῖσδ᾽ ἔτι. 
ὡς ἔστ᾽ ἀνάγκη τοῦ παρεστῶτος ϑέρους 1340 
Τροίαν ἁλῶναι πᾶσαν᾽ ἢ δίδωσ᾽ ἑχὼν 
κτείνειν ἑαυτὸν, ἣν τάδε ψευσϑῇ λέγων. 
ταῦτ᾽ οὖν ἐπεὶ κάτοισϑα, συγχώρει ϑέλων᾽ 
καλὴ γὰρ ἡπίκχτησις, Ελλήνων ἕνα 

Αὐῖβῦ. γϑρ. 1457. τὸ γὰρ ἀποστῆναι χαλεπὸν φύσξεος εἴς. 1 {πίη]ς μαλαχ- 
ϑῆς 15 ὅτι ὉΡῚΥ οοτπηροιπᾶ οὗ μεταστῇς πα [15 ρ1058 ἀπαλλαχϑῆς. ΟἿ, Αὐἱδι, 
ΡΊ. 11ὅ. οἶμαι γὰρ ... ταύτης ἀπαλλάξειν σε τῆς ὀφϑαλμίας. 

τὰ Πέργαμα)] Οἷ, 847. 
1385. ξὺν τοίσδε τόξοις] “ΗΠ ἴι ἐλ ἀϑδοίδίαποο ὁ. ἐθόδθ αὐγοιυβ. 
πέρσας φανῇς) Οὗ, οπ ΑἹ. 496. 
1886. ὡς] “17᾽ο:υ". 
1337. ἀνὴρ γὰρ ἡμῖν νιυϊρ. ἀνὴρ παρ᾽ ἡμῖν ἘΠη18]. (4 το, Ἐ'. 1237, 

ἴῃ ΟἸ855. ὅουσῃ. Ν. ΧΥ͂. ρ. 2117.) Ηδυῦ. ΒΙργ. ΟἿ, 1056, 1888. Οοπ- 
Ῥᾶγθ {π6 δοοοππηῦ οὗ {π15 Ἡθίθητϊι5 ρίνθη ὈΥ ὑπ βῃιριηδβίου ἄρον 604 ἢ. 

ἡμῖν ἐστιν Α. Β. ἐστιν ἡμὶν Τ. ἐστιν ἡμῖν Κ. (δ5αρτ. β-- α) οι. 
ἥμιν ἔστιν ϑομη,. ἡμῖν ἔστιν Νδυοῖ. 

ἐκ Τροίας ἁλούς] ΗΘΙΘΠτι5 νγῶ8 ἐδ κθη ἴῃ δα 5} ὈΥ ΤΠ͵᾿γ55865, 85 ῬΥΌΟΙτ5 
γΘΙαΐθβ ἔγοιη 1 θοῦμθα, Ηθδ νγ885 ὃ 50η οὗ Ῥγΐϑιη, δηὰ δα {π6 οἹῆ οἵ γρτο- 
ΡΒθον ἱπιραγίθα ἴο μἷπι ὈΥ ΔΡΟΠο (1. ζ΄. 16. η΄. 4). 

1838. ἀριστόμαντις)] ὅο Ῥιπᾶ. Ν. 1. 92. ὀρϑόμαντιν Τειρεσίαν. (ΒΕ. 
ΣΕ, δδ6. σεμνόμαντις. Ζ5ο0ι, Αρ. 1214. ἀληϑόμαντις. ϑερί. 7119. καχκό- 
μαντις. ΟἿ. οα 692. Οπ 5.0 οοιηροιπηαᾶ ποῖ 5686 Μη. ἃ. 646. Ὁ. Ῥοτ- 
παρ5 ἀριστόμαντις 15 ἴἢο 6 οοπηθοίοα τι ἀνὴρ, {[π6 οομησηδ ἴον ἁλοὺς 
Ὀοίηρ' οὐ οα. Βαῦ ὕπθη ΟΡΠΟΟΙΪΘ5, 1 ὉΠ1η1κ, σοῦ] παν τυυϊδύθη ὑϑύμου 

ἀριστύμαντις “Ἕλενος. 

1389. δεῖ Α. Β. 1. Ὁ. χρὴ Κ. 
1840. τοῦ ... ϑέρους) “7ηι ἐλ δοι 86 ΟΓ᾽ ἐμὶς ργδβθηί βιηηιον". Α5 νυκτὸς 

τῆσδε (Α]. 31.), τῆς αὐτῆς ἡμέρας, οἷς. ΜΑΊΓΙ, 8. 877. “ἴΤ]ια [Ἀ}] οὔ ΤΎΟΥ 15 
ΘΘΠΘΥΔΙΥ ϑαρροβθα ἴο ἤᾶνθ οοουγθα ἴῃ ὍΠπ6 Ῥοριπηΐϊηρ' οὗ ϑαμητηοι (4 50}. 
Αρ.). 50 Ζπθαβ ἴῃ Ὑιχρ. ΖΦ η. 1Π|. 8, “77ωα;» ργίνια ἱποθρεγαί ωϑέίαβ, 1 {ον α 
οι ραΐγίω ἰαογίπιαηβ ρον έμδῳι γοϊζΐπιψιο." (ϑολη.) 

1841. πᾶσαν] “ηίέϊγοῖψ, μίέονιν". ᾧα. πᾶσα γ᾽ (ἀνάγκη, (ΕΔ. Ἐ. 986. 
ΕἼ. 1497.).. Βαύῦ οὗ, ΤΎδοι. 482. ὡς ... πόλις δαμείη πᾶσα. 

ἢ δίδωσ᾽ ἕκών) ΤταπβΙαίθ: “07 ἠδ οὐ ξον 5 ἠϊηιδοί  (ἐο 18} ἔο ἷϊ πηι". ΟΥ̓, 
619. κάρα τέμνειν ἐφεῖτο τῷ ϑέλοντι. Ατῖδῦ. Αο. 817 

1842, ψευσϑῇ λέγων Α. Β. 1,.. Τ. ψευδὴ λέγων ζ. ψευδῆ λέγη (γο. 
λέγων) Ἐ, 

1848. συγχώρει ϑέλων] “Εἱοια εοἱΠησῖν, εοἱέπ α σοοὰ σναορε᾽. ὃο (4. 
ΝΗ. 049. πιϑοῦ ϑελήσας. ὙΨ]6 ὅ6101. οχρ αΐπβ αἰ θυθηθ]γ: σὺν ἡμῖν χώρει 
ἐθϑελοντής (οι. .). 

1844 ἢ, ΟΥ, 1494 ἢ, πρῶτον μὲν νόσου παύσει λυγρᾶς, [ ἀρετῇ τε πρῶ- 
τος ἐκχριϑεὶς στρατεύματος ... πέρσεις τὲ Τροίαν. 



Μ᾽ 1 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

κριϑέντ᾽ ἄριστον τοῦτο μὲν παιωνίας 1840 
ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν, εἶτα τὴν πολύστονον 

᾿ δ ’ ’ ς ’ “- 

Τροίαν ἑλόντα κλέος ὑπέρτατον λαβεῖν. 

ΦΙ. ὦ στυγνὸς αἰὼν, τί μ᾽ ἔτι δῆτ᾽ ἔχεις ἄνω 
. ᾿ 9 - δ “-“"-ἄ βλέποντα κούκ ἀφῆκας εἰς “Διδου μολεῖν ; 

1844. ἡπίκτησις] ἡ ̓πίκτησις ναῖρο. Βεΐ, 5. ΕἸΠΙΒΙΘΥ ΒΟΠΙΊΘΥν ΠΟ 6 ΚΘΙΛΔΥΊς5, 
“ΓΑΥΘΙΘα] 8. ΒΘΙΡΘΙ ΟΥϑ51π ἴδοιῦ οαπὶ 510 πΠΟμλΪη6᾽. “1716 ἀοῳφιιϊοίἑοη", ΟΥ̓ 
“μὸ ααἀαϊίϊοπαί αοφιιϊδιέϊον", ΟΥ̓ “ἠδ ἀοιδίε ἀοφιιδζίίοη (οπα οι «ποΐπον}. Ηδιυ- 
τηϑηῃ ΘΧρΡΙαἰπ5. ἐπέκτησις ““Ἰπογαμι αποᾶ «ἃ ἀ]ϊὰ οοτηπηοᾶδ δα]οιαν ᾽", δα 
{μ15, μ6 ὑμῖηῖκκθ, ““οοη θα 60, αποα ρῥγεοίου ΠΡ Θυ δύ! Ομ 6 πὶ ὃ ἸΠΟΥ̓ΡῸ Θχριρ'- 
Πδ ΙΟΠΘΙΊα 6. ὉΥΌΪΒ. πΠτι5. ΟΠ ΠΣ ΟΡ ϊΠη5 Ὑἱγ ΠΘΌΘὈΙἑ). Βαΐ {πὸ οομπίθχὺ 
γγο]ἃ ΒΘ θὰ ἰο '5μονν ὑἐμῶὺ {π6 ἐπέκτησις οομδίδίβ ἴῃ ὑπὸ ὕνψο δἀνδηνερθδ 
τηθηὐοηθᾷ, τοῦτο μὲν ..., διηᾷ εἶτα ... Απᾶ 80 ἜΘΧΡΙαἴηβ ὅθΠμο]: ἡ πτῆσις 
τῆς δόξης. καλὸν κτῆμα ὠφεληϑῆήναί σε κατ᾽ ἀμφότερα κλέος κτώμενον 
ἐκ τῆς πορϑήσεως τῆς Ἰλίου, καὶ ϑεραπευόμενον. 1 πῖηκ Ποννθνθι {Π6 
τθϑηϊηρ᾽ Οὗ π6 Ῥοβθῦ, Ὑυμῖο ἢ 15 ᾿πὐγιοαύθν φημ ΟὈΒΟΌΥΘΙΥ ΘΧΡΥΘΘΒΘα, 15. {Π|15,. 

νυ πῶ ἴῃ Δααϊθίοη ἴο Ὀοίηρ οαγθα 10 νου] 6 ἃ φυδῃᾶ δανδηΐαρα ἴον. ῬὨϊ- 
Ἰοοΐθίθβ. ὕο θθοοὴθ ὑπ οδρίου οἵ ΤΎοΥ, πὰ ἴο θ6 Βρόῖκθῃ οὗ ἃβ. ὅπ6 Ὀγανϑϑί 
οὗ 1π6 ασβθθκβ. ἙἘπέκτησις χρημάτων οὐοιβ5 Ατὶβύ. Η. Α. 111, 20. 11. φα. 
ἥδε (ον ἥδ᾽ ἡ) κτῆσις. ΟΥ 5που]4 να τοϑᾶ ἡπέκλησις “(πὸ γοριἑαίϊοη" ὃ 
᾿Εκίκλησις “α γεργοαοῖι,, ἱηιριιίαἰϊοη", οοοῦγνβ Τππο. Ψ11. θ8. 

ἕνα χριϑέντ᾽ ἄριστον] 80 ΑἹ. 1340. ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἰδεῖν ἄριστον Ελλήνων. 
ΟἿ, οα (μὰ. Ο. 568. (Βα. Ἐν. 1880. ΤΙῃ Τιαύϊηῃ “μη γον ἐἰδοϊημμηι". 

184ῦ---, Οἵ, 1424--8, 

1840. κριϑέντ᾽ ἄριστον] κληϑέντ᾽ ἀριστέων οοπ). Νάιποῖ. ΟἿ, 1495, 
ἀρετῇ τε πρῶτος ἐκκριϑεὶς στρατεύματος. 

τοῦτο μὲν ... εἶτα οἴο. “7 ἐλμα βγοί ρίαοθ ... ἐμθη οίο. ΟἿ. Απῦ. 61. 
τοῦτο μὲν ... ἔπειτα δὲ οἷο. 105. τοῦτο μὲν ... τοῦτ᾽ αὖϑις. (Εά. Ἐ. 608. 
τοῦτο μὲν ... τοῦτ᾽ ἄλλο εἰς. ΑἿ. 010 ἢ, τοῦτο μὲν ... ἐν δ᾽ (εἶϑ'᾽) ὁ οἱο, 
Αὐἱδῦ, Εαᾳ. ὅ230, τοῦτο μὲν εἰδὼς ἅἄπαϑε Μάγνης ... εἶτα Κρατίνου μεμνη- 
μένος οἴο. 

παιωνίας ... χεῖρας] 50. ΞὍΡΡΙ. 1066. χειρὶ παιωνέᾳ κατασχεϑών. 
Αρ. 848. 256}. Εν. 186. εὐχαῖς δὲ σώξοις δεσπότην παιωνίαις. Αὐἱϑί. 
Αοἷ. 1228. παιωνίαισι χερσίν. ΤΊΙΡ, ΤΥ]. 4. 4. “πιοαϊοαδ ὡρρίϊοιεὶδἜο πιαρλδ 7. 

1846, ἐς Κ. εἰς Α. Β.1,, Ὁ. 
πολύστονον) “71λὲ οάϊδὲ ΟΓ᾽ 50 πιαηῃ φυῖοί". 

1847. ῷ. ΟΔ]. 1Χ. 826. οὐ γὰρ δὴ πέπρωτο δαμήμεναι ᾽Ιλίου ἄστυ, 
πρίν γε Φιλοχτήταο βίην ἐς ὄμιλον ᾿“χαιῶν  ἐλϑέμεναι, πολέμοιο δαή- 
μονα δακρυόεντος. 3 

1818. ὦ στυγνὸς αἰών] ᾧιι. ὦ στυγνὲ δαῖμον. Ζ,8ο:ι. Ῥογβ. 472. ὦ 
στυγνὲ δαῖμον, ὡς ἄρ᾽ ἔψευσας φρενῶν Πέρσας. δ1ῦ. ὦ δυσπόνητε 
δαῖμον, ὡς ἄγαν βαρὺς ... Βα ΕἸ. 1080. πάγκλαυτον αἰῶνα ... εἴλου. 
(Ε4, Ο. 1786. αἰῶνα τλάμον᾽ ἕξω. 

τί με τί δῆτ᾽ Β. Κ᾿ 1, , μη. ΑΙ4. Ὀϊμᾶ, τί μὲ δῆτ᾽ Α. Ἐ. Ηφ]. Ταχπ. 
τηδγρ. τύμε τί τῇδ᾽ Τ. τί με τῇδ᾽ Τάχα. τί μ᾽ ἔτι δῆτ᾽ Ῥοιρ. Βι. ὙΥαπά. 
Ηδγ. ΕΙΡΟΥ, 1 ὑπῖηκ. ΟἿ, οα 1888. 

ἄνω] Απί. 1068. 890. αἰ", ΚΒ. 410. 
1849. βλέποντα) 1. 6. αἸῖίνα, ΟἿ, οπ. ΑἹ]. 962. 
ἀφῆκας ... μολεῖν] ἐφῆκας Ηρογνν. ΟΥἾἉ, οα 60. Αγ δ, Αν, 88. 89. 91. 
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οἴμοι. τέ δράσω; πῶς ἀπιστήσω λύγοις 1350 
τοῖς τοῦδ᾽, ὃς εὔνους ὧν ἐμοὶ παρήνεσεν; 
ἀλλ᾽ εἰκάϑω δῆτ᾽ ; εἶτα πῶς ὁ δύσμορος 
ἐς φῶς τάδ᾽ ἔρξας εἶμι; τοῦ προσήγοφος; 
πὼς, ὦ τὰ πάντ᾽ ἰδόντες ἀμφ᾽ ἐμοὶ κύκλοι, 

ταῦτ᾽ ἐξανασχήσεσϑε, τοῖσιν ᾿4τρέως ι85ῦ 

1850. ἀπιστήσω] “Πίδοῦου, αϊδγεγαγα". ΤΠ6 βαθ) ποῦῖνϑ. 
1852. ἀλλ᾽ εἰκάϑω δῆτ᾽ ;] “ϑλαϊϊ 1 ἐμοη ψίοια ΨΠ6 βαθ)]αποίϊνα οὗ 

Ες- ἀοΙθογδίϊοη, 45 ληφϑῶ 908. Οἷ, ΑἹ. 466. ἀλλὰ δῆτ᾽ ἰὼν ... ϑάνω; ΤΥ. 
Ξε: 1245. ἀλλ᾽ ἐκδιδαχϑῶ “δῆτα δυσσεβεῖν, πάτερ; (ΕΔ, ΚΕ. 1816. ἀλλ᾽ ἡ 

᾿ τέκνων δῆτ᾽ ὄψις ἦν ἐφίμερος πῶ ΔΈΝ 5871... Ἐν, Οὐ. 7718, αλλ “δῆτ᾽ 
.- ἔλθω; Ατἱβί. Τῆθβ. 148. ἀλλ᾽ ὡς γυνὴ δῆτ᾽; 144. ἀλλὰ δῆτ᾽ ἐκ τοῦ 

πϑλοὺς Ι ξητῶ σ᾽ ...; 
1858. εἰς φῶς ... εἶμι: “ϑλαὶϊ 1 δοηια ἐο ἐλ [ἰρηΐ, ἐο {{ι6 οἰφῆί Γ᾽ πιδη 

Οὐ 581. ἘΠ. 640. Χροη. Ἀρ65. ΤΧ, 1. Οἷο. 46 βαηθοῦ, 4. “πες {{|π υδῦὸ ἴηπ ἴμοθ 
γιοάο αἔφιια ἴπ Οὐιἶὶδ οἷυΐμηλ πιαρηιιδ, 86 ἵπέμα αοηιῖφηα Ῥγ»ωβέαμιίϊον. 

τάδ᾽ ἔ ρξας] Οὗ, οῃ 084. Απΐ. 878. ΤῊ. 986, Ωα. τάδ᾽ (οὐ τόδ᾽) εἴξας. 

τ ἐς: 

᾿ 

Ε; τῷ προσήγορος] τοῦ ... ϑο!εοῖ, ΜΕ]. Οὐδ. ». 187. ΒΙΡΙΕΙΥ, Ι {μ1η1. 
6 Οὐ, αἰ. Β. 1487. μηδενὸς προσήγορος. Απί. 1184. Παλλάδος ϑεᾶς ... 
ἧ προσήγορος (8ο..). ΑΡονΘ 1067. οὐδὲ σοῦ φωνῆς ἔτι 1 γενήσομαι προσ- 
εν φϑεγκχτός; Βαΐ ΜδθΒΘΙ οἶὔο8 ποτάγορα ἀλλάλοις ἴτοιη 5''΄ο". 11. β68}0]: 
"ἐ τίς μὲ προσαγορεύσει; ΘΌΡΡΙΥ ἔσομαι. 
ὩΣ 1864. ὦ τὰ παντ᾽ ἰδόντες ἀμφ᾽ "ἐμοῦ (οΥ ἐμοὶ) κύκλοι, Ι] ταῦτ᾽ ... ΑΙά. 
ΓΗ ΠΡ ἢ ΒΥ. Εν: Π1μά, γγυμπᾷ. Βουρς. ὦ ... κύκλοι | ταῦτ᾽, ... δτιι. βομη. 

ὅ9Πο]: τὰ περὲ ἐμὲ πάϑη εἰδότες ἐνιαυτοὶ, τοῦ αἰῶνος ἡϑόνδι: Οἵ Ἡομι. 
Οα. ΧΙΝ. 388. κακὴ φρεσὶν ἥνδανε βουλὴ ἀμφ᾽ ἐμοί. ϑομποῖᾷ: “ἤοιο, 
ὁ πιὶμ δγ68, ψ6 τῦῦο λαυα δεολεοϊα αἰἱὶ ἐλε 10ΥΌ Τρ τολίοὶ λαυε ὥδοη ἱη οί οπ 
16.) λοιυ τοῦ! με αἰεδιγ 6: ....β. Ὁ ᾧι. ὦ τὰ παᾶντ᾽ ἰδόντες ὀφϑαλμοὶ κακὰ | 
ταῦτ᾽ (οΥ τἄμ ἮΝ οὐ ον ὦ τὰ πάντ᾽ ἰδόντες ἄπαϑον (ου ἄνεγκον, ΟΥ̓ 
ἀνέτλην) κύκλοι] κάκ᾽ ν ΟΥ ὦ τὰ παᾶντ᾽ ἰδόντε τάμφ᾽ ἐμοὶ κύκλω ᾿ 
καπ᾽ ἊΣ Οὐ ὦ τὰ παντ᾽ ἰδόντε τἀμ᾽ ἄλγη κύκλω, | ταῦτ᾽ .} ου ὦ τὰ 
πάντ᾽ ἰδόντες ἀμφαδὸν κύκλοι | ταῦτ᾽ ...; Οὐ ὦ τὰ παντ᾽ ἰδόντε τὰἀμ᾽ 
ὄσσω (Ὁ) κακὰ,  ὁρῶντ᾽ ἀνασχήσεσϑε οἴο. Οὐ ὦ ᾿ξάπαντ᾽... 

ἀμφ᾽ ἐμοὶ Β. Κ. 1,.. Τ. Ταῦ. Βυ. Ἐχέ, Θιπᾶ, ϑογέ Νϑιιοκ. ἀμφ᾽ ἐμοῦ 
Α. Ἤδι1. Α14, δύῃ. Υυμᾶ. Ηδυῦ. ὅομη. Βουρῖς, Οἱ, 654. ἀμφὶ σοῦ. ΤΠΘ 
ΔΥΌ1Ο1]6 Ῥοίοσε ἀμφὶ βθθιὴβ ϑΌβοΙ αὐογ τϑααϊγοᾷ. Βαΐ Βιυγροθ ὙΠ σοοᾶ 
γϑῶβοι ὑπίηκβ ἀμφ᾽ ἐμοῦ γΟΥῪ 76͵απο, ἃμπᾶ ἱπροΠἸΟΌΒΙΥ οογγθοῖβ ἀμφαδὸν, 
ῖ, 6. φανερῶς (“εἰδαγῖν"), 85. Θχρδῖηθα γῪ Ηθϑυοῇ. 

κυκλοι] “Βψοϑαῖϊε᾽. (Ε4. ΒΕ. 1210. ἔπαισεν ἄρϑρα τῶν αὑτοῦ κύκλων. 
(4. Ο. 104. κύκλος ... ορίου ΖΙιός. Οὐ τὸ {π6 ὕνο ρυϑῶῦ οὐνβ οὗ ἄδυ 
δηα πἰρηΐ γαῦμου τηθαηδὺ ΤΠηΠ6 ργυθοθαϊηρ Δ]]πϑίοι ἴο φῶς 5661ὴ8 ἴο 60Υ- 
γοβογαΐθ {{π|5 νίθνν. ΟἿ οῃ 816. Α]. 6012. ψίγνρ, Ζμι. Ὑ1Π. 187. «εἰλενῖος 
Λιώπονο φιῖΐ 8ιδέϊηοέ οΥὗδ5᾽. 

1800. ταῦτ᾽] “7 λὶ5᾽. Ἐχρ]αϊηθα ὈΥ νυ μαῦ [Ὸ]]ονν8, τοῖσιν ᾿ἀτρέως ἐμὲ 
ξυνόντα παισὶν οἷο, ΟΥ, (Βᾷ. ΠΕ. 819. Θα. τοῦτ᾽, οὐ κακ᾽. 

τοῖσιν ... ξυνόντα] Ριυΐ ἴῃ ὡρροπίδίοη ἰο ταῦτ΄. 80. Ατὐὶβδῦ, ΝᾺΡ. 880. 
τουτί μ᾽ ἐλελήϑει,} ὁ Ζεὺς οὐκ ὧν, ἀλλ᾽ ἀντ᾽ αὐτοῦ Δῖνος νυνὶ βασι- 
λεύων. ὙΠ, 8, 18, πυνϑανόμενοι ταῦτα, τοὺς Μυτιληναίους τῆς γῆς 

ΛΥῈ 

ΓΡΥΨΩΣ, ὃν 
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ἐμὲ ξυνόντα παισὶν, οἵ μ᾽ ἀπώλεσαν ; 
πῶς τῷ πανώλει παιδὶ τῷ Λαερτίου ; 
οὐ γάρ μὲ τἄλγος τῶν παρελϑόντων δάκνει, 
ἀλλ᾽ οἷα χρὴ παϑεῖν μὲ πρὸς τούτων ἔτι ; 
δοκῶ προλεύσσειν᾽ οἷς γὰρ ἡ γνώμη κακῶν η᾽ ὁ 1360 
μήτηρ γένηται, τἄλλα παιδεύει κακούς. 

: 

κρατοῦντας. ΤΎΔΟΙΝ. 96. Ἅλιον αἰτῶ τοῦτο καρῦξαι τὸν ᾿ἡλχαμήνας, πόϑι 
. ψαύει Ια: “5. 2. Ὁ: 

1856. 9ιι. ξυνόνϑ'᾽ ὁρῶντες (ἐξανασχήσεσϑ'ε). 
1507. τῷ “Παξεξστίου Ἃ. Β. ΚΡ, ἜΠΕΙ͂, ἸΏ τὸῦ ν 1 Πατὴ 8 τὸν 

(τῶ τοῦ} Μαρτίου Ἐς, τῷδε “Μαρτίου Τιοηἰϊπρ' Δ Μοά. 1814, Οἷἁ, οὰ (πα. 
Ο. 1889. Ῥοιβ. δὰ Ῥῆο. 148. 

1858. με τἄλγος Δ. 6ἴ6. νι]ρ. μ᾽ ἔτ᾽ ἄλγος Κ. 1,. δα γῇ, 
δάκνει) Ζβοι. Ῥϑῖβ, 846. συμφορὰ δάκνει. Αὐἱδῦ, Αολ. 1. ὅσα δὴ δέ- 

δηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ καρδίαν. 

1859. χρή] α. δεῖ, ἃ5 ἴῃ 1897. 
1800. οἷς γὰρ ...] “δον ἐλοδ6 τοΐοδο 7μαφηιοηί ϑδδοηιθς ἐλ πιοίμθν' (αμέμον) 

οἤῇ ἸΟΡΌΤΩ αοξϊοτι5, ϊ ἐγ αἴης ἐο ὧς ϑαὰ αἰδὸ ἴηι οἶλον γοϑρεοίδ᾽. Οἵ, θη, ρ. 114, 
11. ἡ μὲν οὖν φύσις, ἐὰν ἢ πονηρὰ, πολλάκις φαῦλα βούλεται. 

κακῶν) κακοῦ δασί. 
1861. μήτηρ] Ι. 6. [86 Δυΐμον, [πὸ βοῦγοθ, ΟἿ, ΑἹ]. 118. ὦ μεγάλα φά- 

τις, ὦ μᾶτερ αἰσχύνας ἐμᾶς. ΠΑ Τιορο, 1. 22. “ἢ αΐον' δοπαγιηι αν ζιηι 
δδὶ βαριοηίϊα". ἩονΥ. ὥὅδῦ, 1. 8598. “{εἰϊέας πα ἐ6 7 ὠὐφιιὶ». 

τἄλλα Β. Κ. 1,.. Τ΄. ΑΙ4. Τατη. καὶ τἄλλα Ἠδι]. πάντα Ἐεἴ5!κ. ὕΥακ. 
οοπ͵. Μοίη. πολλὰ ϑεγῇ, τἄργα Ἐγΐ. Τἄλλα ταυϑὺ τηθδη “πὶ ἐλὲ οἱδον" γ6- 
δρεοίε᾽. Βαυΐ ἴῃ ννηδὺ τοϑρθούβ α5κ5 Βαγροβ, “Βοβιάθϑ, 11 π6 ταϊπα 6 {16 
πΟὗ 6. οὗ τηϊβομιθῖ, 1ὖ ταϑύ οὗ ὁοΌγ56 θοῇ ΡΘΥΒΟῚΒ ἤο Ὀ6 δα ἴῃ ΘΥΘΙῪ νγᾶγ". 
Μοίηβικο δχρ]αΐμδ: “τ ΔΏΪΠΩΙ ψ1010 Τη8}} ϑαηῦ, 11 ΠσΙη]ϑηὶ ΠΟ 586 ΤΠ8]Ὸ5 
Ργεοδύθην ". ον 688 6 νοι τϑδᾶ: οἷς ... μήτηρ πέλῃ, καὶ τἄλλα (πομι.) 
παιδεύει κακούς. ΝΥ ΠΟΥ σαν 5 ἴΠ6 56η86 ἀασδῖ Ὀ8 {π|85: “παῖε .]άρογα 80[6 76, 
ψιιΐ ηιαῖα παίμνα δἰπί", 6011, Τθη8πι. ρ. 714. ἡ μὲν οὖν φύσις, ἐὰν ἡ πονηρὰ, 
πολλάκις φαῦλα βούλεται. ΤΠ οομηηοι γϑϑᾶϊηρ, μ6 {5.1} γϑιμ τ, γ]618 
ὯῸ 5 δίδοίουυ τηθδηϊηρ. δἰκθῆθια οομ]: πάντα πιδεύει (πιδύει) κακὰ 
(“πμζέμηι ποπὶ ηιαίμηι δ ἐΐδ Πιιῖέ). ΝΥ. δ Ῥθύμδρθ δχρ]αΐῃ 0Π6 ΘΟμλΙΠΟΝ 
γθϑαϊηρ ὑππ5: “ἰΐ ἐοαοΐοθς ἐμ οἰμογὺ φιιαι{{1Ὸ86 0 ὃς ῥαά᾽. Νοῦ οἿἱΪν 15. {16 
γνώμη ἰἴ561 Ὀαᾶ, Ραῦ 10 ροϑυνουβ αἰθὸ ὕπ86 οὔπμϑὺ ααδ] 5. Βαῦ π6 οοιη- 
Ἰ0ῃ Υϑϑαϊηρ' 15 ΒΟΔΙΌΘΙΥ τ]ρηῦ. ῬοΥμαΡ5 νγα 5Πποι]α γοαᾶᾷ πάντα βλαστάνει 
κακὰ, οΥ πάντα (κἄλλα) γίγνονται κακοί. 

κακὰ Ππ6 1η55. να]ο, δε. ϑὅομη. βαγέ, κακοὺς Θορτ. θοαοΥ]. (δα 
(Εα. Ο. 918.) Τιπα, Υυαπᾶ. Ἠδχύ, Βουρῖα. Νδιοῖς. Μοίη. ἘΙρμῦγ, Οἱ, (μα, 
Ο. 919. καέτοι σε Θῆβαί γ᾽ οὐκ ἐπαίδευσαν κακόν. ῬΏΙ]. 388, οἵ, δ᾽ ἀκοσ- 
μοῦντες βροτῶν | διδασκάλων λόγοισι γίγνονται κακοί. ἘΠῚ. Απᾶν. 601. 
εἰ “μὴ γυναῖκας σώφρονας παιδεύετε. ΕἸ. 816. ἔχει νόσον ] πενία, διὲ- 
ἄσκει δ᾽ ἄνδρα τῇ χρείᾳ κακόν. Μαᾶ. 2398, παῖδας περισσῶς ἐκδιδασ- 

κεσϑαι σοφούς. Ἦδι. ὅ14. δίδασκέ μοι] τοιούσδε τούσδε παῖδας. Ἐπ. 
ΤΟΙ. Ε, 10. χρεία διδάσκει, κἂν βραδὺυς τις ἧ, σοφόν. Ατὶϑῦ, ἤδη. 1019. 

αὐτοὺς γενναίους ἐξεδίδαξας. Μιυβρυ, δὰ τπιν. Ηθϑγ, ὅ16. 
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καὶ σοῦ δ᾽ ἔγωγε ϑαυμάσας ἔχω τόδε. 
χρὴν γάρ σὲ μήτ᾽ αὐτόν ποτ᾽ ἐς Τροίαν μολεῖν, 
ἡμᾶς τ᾽ ἀπείργειν. οἵ γέ σου καϑύβρισαν, 

᾿ , -» Ἐν {92 
πατρὸς γέρας συλῶντες [οἱ τὸν ἄϑλιον 136ῦ 
Αἴανϑ᾽ ὅπλων σοῦ πατρὸς ὕστερον δίκῃ 
᾽Οδυσσέως ἔκριναν]. εἶτα τοῖσδε σὺ 

1862. καὶ σοῦ δ᾽ Δ. Κ. 1,.. Τ. ΑἸά4, Ταγῃ. καὶ σοῦ γ᾽ ΡΒ. (ΒΙΡΉΠν ροι- 
Π805.) παῖ, σοῦ δ᾽ ἔγωγε Ῥουβοη. εἃ Οτοβί. 614. (Οἱ, ΑἹ. 1409. παῖ [καὶ 
6. 5610]. Βοπι.], σὺ δὲ πατρός γ᾽ ..) καὶ σοῦ γ᾽ ἐγὼ, παῖ, ... οοηΐ. 

ΟΒαΙρο5 ἴῃ Δα, (85 καὶ οδὴ ΠαΥαΙγ ΡῈ ἀἸβρθηβοα ψυῖ0}). ΟἿ, οα 1010. καὶ 
οψῷν γέ μ΄. ἘΠ. 160. Ατῖϑι. ΡῚ. 888. καὶ κατεγέλων γ᾽ (80 νυ]ρ. καὶ ... δ᾽ 

ΗΝ. θ1π4.). Ζβοι. Εππμῃ. 814. καὶ νῦν δ᾽ (γ) ὁρῶσα εἴα. ἨἩετοᾶ, 11. 44. 
καὶ ϑέλων δὲ οἷο. 1014, καὶ δοκέουσι δὲ οἴο. Ἐπι. ΗΐρρΡ. 1041. καὶ σοῦ 
γε κάρτα ταῦτα ϑαυμάξω, πάτερ. Ῥοῖδβ. δ Οτοδί. 614. ΤΥδηβΙαίθ: “4πάώ 
“ τὐοπαθγν' πιουδουθῦ αἱ {ἠιὶς πὶ ψοιι᾽. Καὶ ... δὲ 16. ΒΟΔΥΘΘΙΥ ἔοαμα ἴῃ {Π6 
Ρυαχοδύ Αἰ αὐθθῖς, δὖ ᾿θαδὺ ἴῃ ἀγϑιηαύῦϊο υυυϊύουβ; ὑπουρ 1 τὴ ἀνγαγα ὑπδΐ 

γγ6 τηθϑὺ νὰ 1 ἴῃ Ἡγοδούτμϑ δηα οὔπου αὐ ποῦβ οὗ ροοα ῃποίΐίθ, βϑύμδρ8 
οἴδθη (1 ποῦ φἰνναγ 5) οὐγίηρ ἴο ὑπ6 ὈΠΠΠαοιῖηρ' οἵ οοργίδίθΒ. ὅ66 Ε]]Θηαῦ. 
Τ6χ. 1. 884. Οὗ, οἡ Αὐὶβί. ΡῚ. 888, 164. Ῥαο. 350. Βυγῦρα5 βθθηιβ γἱριῦ. 

τόδε Α. Β. Κ. 1.. Ηε 1. ΑΙ4. τάδε Τι Ταχη. 80, τὸ ξυνεῖναι τοῖς ᾽4τρεί- 
δαις (ἔγοια 1888 .). ΤΠ 1ἴπ65 1858-- -ΟἹ δύ ρϑυθηθπῃθίῖο, θθίηρ' ον ὑΟΥῪ 
Οὗ 0Ππ6 ρυθοθαάϊηρ' υϑιηδγκ. 

1868. ἐς] εἰς Ε΄. ἘῸν μήτε ... τὸ οἵ. ΤΎδοῖ. 582. 
1864. οἵ τὸ Α. Β. Καὶ Τ,.. Τ. ΑΙά. Ταχγη. απ. οἷ γε Ηφὰΐῃ. Βι. Ηδυμι. 

θιηά. οἴο. Τυϑηβὶαΐθ: θοίηρ ἐλμαέ μον ((π6 Αὐνιᾶεθ, ἱπαρ]64 ἴῃ ΤροίανῚ 
λαυδ ἱηπϑιίέοα γοι. ΔΑἴον ἀπείργειν πηἀουβίαμα ἀπ᾿ αὐτῶν. ΟἿ, 1880, (ΒΕ. 
Ο. 268. 

σου καϑύβρισαν) (Εα. Ο. 960. τοῦ καϑυβρίξειν δοκεῖς; 
1568. “πατρὸς γἕρας] γέρας πατρὸς Τυμχϊη., ποὺ Ὁ. 
πατρὸς γέρας συλῶντες] ᾿ϑροϊίζιρ 1 ψοι οΓ ΟΠ ἠαίλμογ᾿ 5 ἘΠΕ ΡΤΣ σὲ 419. 

Ζβομ. Ῥγύοιη. 82. καὶ ϑεῶν γέρα | συλῶν. 
1865 ἔ. οἱ ... ἔκρεναν)] ΤἼΉΘ56 ὑνουβ ἃΓ6. ΡΥΓΟΡΘΥΙν ο]θοίθα δ5. δὴ ἱπίου- 

Ροϊαύϊοι Ῥγ Βτυ. Ηϑυ. θ1η4, Υπμα. Ηανί. βόμη. ΒΟ. Νοῖς. ῬΕΙΠ]οοίθίθβ πον 
πούμιπρ' οὗ Π6 οοπίθδί ἀθοιῦ ὑῃη6 Φ5, ΟΥ̓ οὗ ΔΗΥ ΟΥ̓ΠΟΙ τηϑύου αὐ ΤΎΟΥ, 
Θχοορύ ψβαῦ ἢ πδα ᾿ϑαγῦῃῦ ἔγοηλ {π6 Ποίιτιοιι5. πδυγαῦνα οἱ Νϑορίοϊθιητιβ, 
ὙΠῸ ποῦ ΟἿΪΥ Πα τηϑᾶθ πὸ τηθηΐϊοῃ οὗ {Ππ|5 οοῃδοϑῦ, Ρτὺ Πδα νυ] θη] 51|Ρ- 
ΡΟΒθα 105 πο ΟΟΟΙΘΠΘΟ, 51η06 10 ΦηΒ γ ΟΥΘα Πῖ5 Ρα ΡΟ56 θοίθου το (611 ῬΕΠΠοοίο- 
[65 ὑπὸ Α͵ῶὰχ νγῶβϑ δγθαᾶν ἀθεᾶ ννῆθη Πἷῖ5. ἔδύπου αἀἰθα (412.)}, πα πῶΐ {Π|᾿Ὸ 
οοηΐθϑῦ [Ὁ 18 ΔΥΙΏ5. ἰὰῪ γαύμου Ῥοϑύγνγθθῃ {Π|γ85865 δ ηα Ὠϊμηβο] ἃ, 566 {Π6 
Τϑάϑοη5. δα απ θα] ᾿γῪ ΝΥ αΠμαΘυ ἴῃ 15 ποΐθ ἴοΥ Ομ θιηηϊηρ {π6 ἄρον ννοσϑ. 
ΤΠΘῖν πίθου 15. ἀοίθηθα ὈγῚ γῇ. Βοποᾶ. Μαβργανο αὐυιθιιίοθ {Π15 γὸ- 
τας οἵ ῬμιηΠοοίοίοο 0 ἃ Οὐθυβῖρῦ οἢ {πὸ ρα οὐ ϑορποοῖοθ. Ἠδ 5805: 
“Ἡρο ΠΟ ΡΥΪ5. ΘοΟΙππιθιηογαύππι ἐπουαῦ (800 [.), πορ]ροηίογαπο δᾶθοὸ 50- 
ῬίιοοΙ65 Ῥμιοοίθίοθ οορσηαϊύιπι ἔαοῖ ᾽., Βα βοἢ ἃ ρίθοθ οὐ πϑρ]ὶροηοθ ὁδὶ 

ΒΟΔΙΌΘΙΥ Ὀ6 αὐῤγϊθαίθα ἴο δὴ φπαΐπον 50 οχδοῦ ἃβ ον Ῥορθύ,. Βιΐύ ονθῃ ἴΐ ννὸ 
ο͵]θοῦ {Π|5 την ροϊαύϊοη, Οὔθοῦνθα ΟΡτθΘ, ὑπ αἰ πἤοι!ν 15. ποὺ ΑἸ οροίμον 
ΤΘιηΟΥ 641, [Ὁ δἴποθ Ὁ νγὰβ ουϊάθηῦ ὑἐπαῦ {π6 Ἰοηρ' βύουυ οοῃίαϊηθα ἴῃ 819 -- 
4ἀ0ῦ ννὰϑ ἃ Ποίϊοῃ οὗ Νϑορύο!θμλιιβ, νμν 5Που]α ῬὨΙ]οοὔθίοβ ΒΌΡΡΟΒΘ υνυν]ναύ ἷ5 
581 ἀροιῦ {π6 ἀθοϊβίοη ἐβ ἴο {Π6 αὐτὴ 0 ὈΘ6 πιοῦθ ἔσθ ὑπᾶη {1|ὸ γοδὺν 

ΒΙΑΥΘΕΒ, ΒΟΡΠΟΟΙΟ5, 18 
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5 ΄ Ὧν Ὁ 3 ῇ [4 

εἰ ξυμμαχήσων. καμ ἀναγᾷξκάζξεις τόδε; 
Ἁ -» ’ 9 ῇ 2 κι ’ 

μὴ δῆτα. τέκνον. ἀλλά μ΄. ὁ ξυνήνεσας. 
πέμψον πρὸς οἴκους καὐτὸς ἐν Σχύρῳ μένων 
" » 3 3 ’ 

ἔα κακῶς αὐτοὺς ἀπόλλυσϑαι κακούς. 

»» 

Μούθονθὺ ΠΥ 5Ποι14 ῬμιΠοοίθίθϑ ἔαῖκθ 50 ουθαῦ ἃπ ᾿πἰογοϑὺ ἴῃ Α]αχὺ 1 δ, 
πο] 16 ὉΠπϑυθίουτθ ἐο δ͵θοῖ εἰθ βραγίοιιβ 6ΠῸ τυ οὐ 5. οἵ τε ... μὴ δῆτα, τέκνον 
(180ῦ---θ), οὐ ον 1302 --Ἰ. 

εἶχα ... τάδε:] ῬΥΟΡΟΥΙ͂Υ ϑρθαϊκκίηρ' {π6 βοῃΐομοθ 5πο 14 πᾶν ργοοθοᾶρα 
{π||5: καὶ μὴ τοῖσδε ξυμμαχεῖν οἷο. Βιιδ, ἃ5. [ἷ8. ἱπαϊρπαθοη υἶθθ5, Ρμὶ- 
Ιοοἰθίθϑ απ. {πὸ αὐπυτηδίῖνθ, ὁ ρᾶβθοθ ἰηΐο πὸ ἱπίουγοραῦῖν ποθ οἵ 
5ΡΘθοῖ. Α κ5'μλῖαν οπεηρο ἴῃ (Βα. Ο, 268, τι. πατρὸς γέρας συλῶντες 
ὕπλα, τοῖσὰἃε σὺ ...: ΟἿ, οχ 1864. 

1800. εἶ} «τις ἐμοῖς σο ὕ᾽ 
καί μ᾽ Α. Β. Κι Τ.. Τ᾿ ΔΙΑ. οἷο. κάἀμ᾽ Βτ. Ὀ1ηᾷ, οἷο, 
τάδε Α. Πδν]. ΑΙ4. Ὀϊμπά. οἷο. τόδε Β. Κι. 1,. οουν. Τ΄. Ταχη. ἃπᾷ (γρ. 

τάδε) 1΄. Νάποῖ, 1 νοι] οογγθοῦ ἔτι. Οὐ κάἀμ᾽ ἀναγκάξειν νοεῖς (οΥ 
Δ έλεις). 

1801. ἀλλ᾽ ἃ μοι ξυνώμοσας {1|ὸ πι55. τπᾷ νπ]ρ. 1 ννοῦα οοὐγοοῦ ἀλλα 
αὖ, ὃ (ον ὡς) ξυνήνεσας. ΟἿ, 1898 ἢ, 129. (Ε4. Ο. 1008. ἅπερ ξυνήνεσα. 
ΕἸ. 402. συναινέσεις ἐμοί. 1219. Εν. 387. Ἐπὶ». ΕΠι65. 172, δῶρα μοι ξυν- 
αἔνεσον. ΟΓ. καταινεῖν, (Βα. Ο. 1088. 1087. ΤΊ ργόποῖιη [616 185. δυϊ- 
ἀθηῦν τϑαπῖγθά. 

1308. ΟΥἿν 469 ἢ. Νϑποῖς οοπ]: πρὸς οἴκους μ᾽, αὐτὸς ... (46]. ν. 1509). 
1809. ἔα κακῶς αὐτοὺς ἀπόλλυσϑ'αι. κακῶς {Π|| πι55. ντ10᾽. Τ) ἀου]οῖα 

(Δ. ὅορ]ι. Ρ. 12) οοῃ͵θοίαγοβ: καχῶς ἔα αὐτοὺς ἐξαπόλλυσϑαι κακοῦς. 
ΕῸΣ {Π|07 οὐαϑῖ5. πὸ γϑίου ἰο (ἃ. Ος, 1192. ἄλλ᾽ ἔα αὐτόν. Βιινγρθβ ἴῃ Λαά. 
ὁο0η}: ἔα κακῶς τοὺς πάντας ὄλλυσϑαι κακούς. Ἡδχῦ: κείνους κακῶς ξα 
᾿ξαπόλλυσϑαι κακούς. ΜΝ ΑΚΟΗ͂ΘΙα να} τθαβοι νοῦ ρῥγθίου. κακοὺς ... κα- 
κῶς, ἴῃ οΥ̓ου {πῶῤ {π6 γϑὺν πα δᾶνθι τὰν πού θ6 βϑραγαΐθα, ΒταυρῸΒ 
Τιϑθ]ν Ὑθηιαῦ κα: “ΓΑ 16 50. ἱππαυποηΐοιι5 15 56] ἀἄομη ἰὼ 6 πιοῦ τὰ ἴῃ 

ΘΟΡ]Ν.᾽ Ὅγὲ Πηᾶ πονονον ὦ Π|κ ἀθἤοϊοπου οὗ ὀεϑύνα ἴῃ 101. λέγω σ᾽ ἐρ 
δόλῳ Φιλοκτήτην λαβεῖν. ΑἹ. 994. ὁδός ὃ᾽ ὁδῶν πασῶν ἀνιάσασα δὴ .. 
800, καέτοι σὲ μὲν κἀκεῖ προσαυδήσω ξυνών. 1091. Μενέλαε, μὴ γνώμας 
ὑποστήσας “σοφᾶς. 1500, μὰ, π΄. Ὅθ8, ,1τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖς ἅπαντ᾽ 
(αὐτοῖσι πάντ᾽ ὴ) ἐνταῦϑ' ἔνι. 138, ω Ζεῦ, τί μου δρᾶσαι (τί δρᾶσαι 
μου ὕ)....;: 1290. ὡς ἐκ χϑονὸς δίψων ἑαυτὸν, οὐδ᾽ ἔτι οἰο, 110. 18. 800. 
ἈΡΩ, ΣΟῚ. 5. “50, ΓΘΥΒ, ὅ09. Θρήχην “περάσαντες μόγις πολλῷ πόνῳ. 
(ὙἼΙουΘ ν. ΒΙομ.) τι. κακοὺς ξα αὐτοὺς (ΟΥ̓ νιν, ΟΥ̓ σφας) ἐξαπόλλυσϑαι 
κακῶς. (ΟἿ Ε]. ὅ88. ἐξαπώλεσας. Ἐν. 220. ΠΟΤΕΣ ῬΓΟΡΆΡΌΙΥ ἰρπο- 
γπο6 οὗ {ΠπῸ οὐδ 515 ννὰβ ὕπ6 οδῖιθθ οὗ {π6 ἀἰἸδύαγθαμοθ,) ῬουθαρΡδ Π6 ΔΏΡΙ 

οἵ {Π|6 ΞΡΘδῖκοὺ 15. χρυ θϑϑϑα ὈγῪ ὕπ6 ροπάργοιιβ ἡ υ τ πὶ οὐ 1Π|6 Ἰπ0, Οἱ, (Βά. 
Η. 248, κακὸν κακῶς νιν ἄμορον ἐκτρῖψαι βίον. ΑἹ. 1111. κακὸς κακῶς 
ἄϑαπτος ἐκπέσοι χϑονός. 1391. τοίγαρ σφε ... κακοὺς κακῶς φϑείρειαν. 
ἔπ. Μεᾶ. 1388. σὺ δ᾽, ὥσπερ εἰκὸς, κατϑανεῖ κακὸς κακῶς. Ττο. 10δῦ. 
ὥσπερ ἀξία κακῶς | κακὴ (τακὴ. κακῶς Ηουν.) ϑανεῖται. Ογο]. 208. ΔΛυϊβί, 
ΡΙ. ὁὅ. ἀπό σ᾽ ὁλῶ κακὸν κακῶς. 418, ἐγὼ γὰρ ὑμᾶς ἐξολῶ κακοὺς κα- 

κῶς. 819. τοὺς συκοφάντας ἐξολεῖ κακοὺς κακῶς. 1 6ῃι, Ρὑ. 87. προσήκει 
αὐτοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν κακοὺς κακῶς ἀπολωλέναι. Ὀΐοπ. 114]. ΨἼΠ. 06. τέ κω- 
λύσει ταύτην κακὴν κακῶς ἀπολέσϑαι τὴν πόλιν; ΔΛπΗΠΟ], ΠΠ. 1. 8, 



ἸΝΣΑ Ἐ  ΚΉΑΥ ΘΝ τ Τ᾽ ΤΣ τς νὰν ἘΣ ΕΑ  ΥΜΑΥ ἊΣ ἐν 5 
πὰ χν σύσνως ΣΟ ΕΜΤΑΤΥῚ Ἐγὰ 

ς ." ΤΣ -- ν ὁ , γ᾿ 
᾿ ᾽ Ὺ ὥς 

Ὰ 

ΦΙΜΟΚΤΗΊΗΣ. 518 

χοὔτω διπλὴν μὲν ἐξ ἐμοῦ κτήσει χάριν, 1370 
διπλῆν δὲ πατρός᾽ κοὺ κακοὺς ἐπωφελῶν 
δόξεις ὅμοιος τοῖς κακοῖς πεφυκέναι. 

ΝΕ. λέγεις μὲν εἰχότ᾽, ἀλλ᾽ ὅμως σε βούλομαι 
» ϑιεοῖς τὲ πιστεύσαντα τοῖς τ᾽ ἐμοῖς λόγοις 

φίλου μετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε τῆσδ᾽ ἐκπλεῖν χϑονύός. .- 1370 
ΟΦΙ. ἢ πρὸς τὰ Τροίας πεδία καὶ τὸν ᾿ἀτρέως 

ἔχϑιστον υἱὸν τῶδε δυστήνω ποδί; 
ΝΕ. πρὸς τοὺς μὲν οὖν σὲ τήνδε τ᾿ ἔμπυον βάσιν 

παύσοντας ἄλγους κἀποσώσοντας νόσου. 

κακοὶ δὲ κακῶς ἀπόλοισϑε. Με. Εν. ΧΧΙ. 41. κακοὺς κακῶς ἀπολέσει. 
Νυϊηθύοιϑ οὔθ ᾿ηϑύϑημοθϑ οὐ {Π15 ὑγιῦθ ΡΠ γα 56. ἃ16 οἴνθῃ ᾿γῃῪ ]1η85], δα Μοα, 
81, ὙΠῸ ΘΟΙΙΡΑΤΘΒ 51Π1|ΔΥ οὁπ65, ΡΠ, 100. στυγερὸν στυγερῶς, ΕἸ. 198. 
δεινὰν δεινῶς. Αὐἱδῇ. ΑοΙ. 2ῦ2. καλὴ καλῶς. Ἐπ]. 790. οἴο. [πὶ 506} 
Ῥάβϑαρθϑ ὕΠ6 ΤΠ016 τιϑῖι8} οοηβύγιούϊοη 15. ἴου ὅπ τα] θοῦῖνο ἐοὸ ")ὈῈ μ᾽ αοθα ἢυβέ. 

1510. διπλῆν ... χάριν] “δοινῶϊο {μαηβς᾽, ἴον αἰβαρροϊηειηρ' {ΠῸ Αὐνιἄα, 
ἃ πα [Ὁ γϑϑίουϊηρ μῖπὶ ἰο 15 ΠΟ ΠῚ6, ΟἿ, οἡ Τὰ. 619. πων. ἈΠι65. 168. παντὶ 
γὰρ προὐκείμενον | κέρδος πρὸς ἔργω ΕἸ. χάριν τίκτει διπλῆν. ῬΙαῦ. ῬΥΟΙ, 
Ῥὲ 310 Α, διπλῆ ἂν εἴη ἡ χάρις. Ἡδοτοᾷ. 8, 43. κάρτα τε εὖ ἐποίησας καὶ 
χάρις διπλέη τῶν τε λόγων καὶ τοῦ ΡΣ 
9 1 ΣΑΣ ΚΤ ὁ τ ΒΕ. 
πατρός] 1. 6. ἐκ πατρός. “ο Ποῖ ΒΞ ρΡοβοθ ὑπὸ ἔ{Ππὸν ἰὸ Ρμὸ 511] 

ΞΕ νο:. ΟἹ 4051: δῦ: 1219. 1.450}. ϑολη. 

κακούς (διργν. κακῶς) Εν, ὙΠΟ. ρουπαρ5. Ρ6]οηρ 5. ΟΥ' τοίου τὸ 1309. 
1372. ὅμοιος [πὸ τη55. σπ]ο, ὁμοῖος Ε]]. ΒοΥΡΊς. 
1514. ϑεοῖς τε πιστεύσαντα) “1π. οὐοίϊοηοθ ϑοίμ 10 ἐδὸ φοις", νυ ]ιοβο᾽ 

Υ1}1 ἩΘΙΘμτ5 πδα τουθα]ρᾶ (1981 1). 

πιστεύσαντα] “Παυΐηῳ οὐεμψοα᾽. ΟἿ, 1350. (Εα. Κ᾿. 025. 040, (Ε4..Ο. 170. 
ΤΥ, 1228, οἴο, Ἡρδποο πίστις “οὐὔοι(ϊοηοο᾽. ὅὃο ἀπιστεῖν “ὁ αϊεονου. 

187ῦ. ἀνδρὸς τοῦδε] Ηδ τηϑδη8 Πἰμη561}, 
τῆσδ᾽ ἐκπλεῖν χϑονός Νοορίο]θηιιιβ ἄοθβ ποῦ νϑηΐινο ἰὼ τηϑηΐίοι 

ΤΥΟΥ ἃ5 {Πποὶγ Δοϑυϊπδίίοη; ῬμΠ]οοίθίθϑ ὑμπθυ  ουΘ ἀιβ 5 {Π6 ἡποϑίϊοιι, ἀπ 
βίαίθϑ πὸ οὈ]θούοὴβ ο 510} ἃ Θοῖ88. ϑολη. 

1910, τὸν.΄... υἷόν]) Αρεπθιηποι, ΟΥ, οἡ 809. 
ἼΡΝ τῶδε δυστήνῳ ποδί] “7 ἐπα τονοίοηοα 70οἱ». ΟΥ, 291. δύυστη- 

νον ἐξέλκων πόδα. Ἐλπιγ. Ηδο. 1050, στείχοντα παραφόρῳ ποδί. 
1318. πρὸς τοὺς μὲν οὖν ...7 Ναας γαΐίλον' 10 {λο56᾽ οἷο, 

σὲ τήνδε τ᾽ ...] ὅο ΑἹ. 1141, σὲ καὶ τὸ σὸν λαβρὸν στόμα. Δπί. 90. 
ἀλλ᾽ ἔα μὲ καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν  παϑεῖν οἷο. 

τήνδε τ᾽ ἔμπυον βάσιν) “Απὰ {}ῖς [ο5ίογίη {οοἱ (4. «16.}". τι. τῆσδέ 
τ᾽ ἐμπύον βάσεως ..., 1. 6. “10 ἐμοδ6 τοῖο τοῦ! δοίλ γνἱά ψοῖι οὐ πὸ ραΐη οἡ 
ἐμὶ8 ἠοκίογίηρ [οοΐ, απα βδαυδ ψοῖς ἤγοηι ψοι}) “7}15 6 α56. 

1319. κἀποσώξοντας {Ππ πι55. ΑΙ, Τιινη, ΠΘυι. Βουρῖς, καἀποσώσοντας 
Ἡρδίῃ. Βυ, νΥυαυμαᾶ. ἨἩδυῖ. ὅομῃ. )1η6, ΝΟΙ͂ς, ΕΙΡΊΕΙΣ. ΟἹ. 1424. ΕἸ. 198.. Α). 
81. ννυμπᾶου αποίοθ5 Επιχ, ΕἸ, 1020. ἢ δῶμ᾽ ὀνήσων τἄλλα τ᾽ ἐκσώξων 
(ἐκσώσων Ὁ) τέκνα. ΤΟ]. 278, πόσιν ποϑ᾽ ἥξειν καί μ᾽ ἀπαλλάξαι (-ἀξειν Ὁ) 
κακῶν. 

18. 



᾿“--ἷ ἈΝ ΤῊ ἐπ παν ας μετ τνλ. διτυδο οι Νριν... 

ε ν ᾿ ᾿᾿ -ς ΝΣ ΚΕΝ. ταανοὶ- 

τὸ ΣΟΦΟΚΖΕΟΥΣ 

ΦΙ. ὦ δεινὸν αἶνον αἰνέσας. τί φής ποτε; 1380 

ΝΕ. ἃ σοί τε κἀμοὶ λῶσϑ'᾽ ὁρῶ τελούμενα. 
ΦΙ. καὶ ταῦτα λέξας οὐ καταισχύνει ϑεούς; 

ΝΕ. πῶς γάρ τις αἰσχύνοιτ᾽ ἂν ὠφελούμενος ; 

1880. αἶνον] ““4«υἱοο"᾽. ΟἹ. Τ: παρᾶκλησιν. Αἰνεῖν ἴθ Βοιμοιϊπη65. τιβϑᾶ 
ἴῃ {πΠ6 5688 οὗ {π6 δοιηροιπα παραινῶ. Μυβργανο αποίορ Ζῦβοι, πο. 8, 
αἰνὼ δὲ χρύπτειν τάσδε συνθήκας. Θ.ΡΡΙ. 187. νῦν προμηϑίαν λαβεῖν 
αἰνῶ. 1008. ὑμᾶς δ᾽ ἐπαινῶ μὴ καταισχύνειν ἐμέ. Ἡδοβιοᾶ. Ορ. 202. 
ῬοΥπαΡ5 ὦ «δεινὸν αἰνέσας ἔπος (ον λόγον). 

1381. ἃ σοί τε καμοὶ καλ᾽ (α!. καλῶς) ὁρῶ τελούμενα {Π| Πη58. γαΐρ, 
γι. ἃ σοί τε κἀμοὶ χρήσϑ' (καλὰ Ὀοϊηρ' ἃ 5]055) ... Εγ΄. ἃ σοί τε 
καμοὶ κοίν᾽ ... ῬΟΙΒ. ΟΡαβο. Ρ. 230. Τοῦγ. (ὅθ ΔΙα να πὰ ΒΌΡΡΙ. 728.) 
ἃ σοί τε κἀμοὶ κάλ᾽ ἂν δρῶ τελούμενα ψαιν, Ἐ]ΠπΙ5]. δῷ Μαᾶ. 1067. ὰ 
σοΐ τὲ καμοὶ λῷσϑ᾽ ... Τίμα. δε, Ηδγῦ. ὅομη. Βουρῖς. Νϑαοῖς. ὅογέ, ἃ σοί 
8.) ὁρῶ κἀμοὶ ἌΠΟ, δεούβεοῦ Βυσρθβ, ΓΡέΘΣ ΤΥ Ὁ; ΧΟ δοπ). ΘΟΥΟς: 
νι τού ὑπϑη [ἰ5. πἀϑῖι8} αἰβουθύϊοη ΒΕΥΡῸΒ. ΠΘΙΘ ΤΘΠΊΘΥΚ5: ΘΟ Ἰηϑην δὖ- 
ἰοιηρίβ πᾶν θΘθη τηϑθ οἡ ὑπ|5 ΠΟ] 655 γούθθ, ὑπὰῦ 16 πὰ5. θ6θὴ {ποιιρ] 
Ρείίεον. ἴο ἰθανθ 10 ππαϊδίαγθοᾶ ἴῃ {Π6 ἰοχῦ. --- Αὐ 411] δυθηΐβ καλ᾽ (ἃ) 15 
ΟΡ, Καλὸς πονοΥ ἸΘΠΡ 65 105 ἢγϑὺ 5Ύ11.016 ἴῃ {π6 ἐχαρδάϊαθηβ. ΟἿ. 
ου 1804. Τελούμενα 5 οἵ ὁοιγβ6 ἤαδαγα μθγθ. Τυδηβὶαίθ: “7 λαξ τολίολ 1 
566 ἰο ὃε δοδί δοίϊ [ὉΥ ψοῖι απὰ την ϑοῖ 7 σαγγίοα οἱ". (Ωα. ἃ σοὶ καλῶς 

ἐμοί 8᾽ (ον κάμοί γ᾽) ὁρῶ τελούμενα. Οἵ ἃ σοί ὃ᾽ ὁρῶ κἀμοὶ καλὼς τε- 
λούμενα. Οὐ ἃ σοί τε κἀμοὶ κοίν᾽ (ον πλεῖσϑ') ὁρῶ λύσειν τέλη (οἴ, (ΒΕ. 
Ἐ. 316.). Οἵ ἃ σοί τε κἀμοὶ καλά 8 ὁρῶ καὶ σύμφορα. ΟἿ. οὐ (Βα. Ο. ἡ 
1118. 

καλῶς Ἐ΄. Κα. 1,. Τ. ὕοη. καλ᾽ Δ. Β. ΑΙ. Ταχη. 
1382. οὐ καταισχύνει] οὐ κατ᾽ (510) αἰσχύνῃ 1,.. οὐ καταισχύνειν ΑἸ. 

οὐ καταισχύνῃ Ταχη, 1 ψου]Ἱᾶ οογγθοῦ οἰΐμον οὐδὲν αἰσχύνει (50 ποχῦ ν. 
αἰσχύνοιτ᾽ ἄν), ΟΥ οὐκ ἐπαισχύνει. ΟἿ, 929. οὐδ᾽ ἐπαισχύνει μ᾽ ὁρῶν 
τὸν πρδστρόπαιον. ΑἹ. 1807. (ΒΕ. ΗΕ. 685. (Εἅ. Ο. 9178. Βυὲ απ. Ια. 1494, 

εἰ τὰ ϑνητῶν μὴ καταισχύνεσϑ' (αι. μηδὲν αἰσχύνεσϑ'᾽) ἔτι γένεϑλα. 
ὙΥαπάον οἶτο5 Χϑη. Απᾶρ. 11. 8. 29. ἐπεὶ μέντοι ἤδη ἑἕωρῶμεν αὐτὸν ἐν 
δεινῷ ὄντα, ἠσχύνϑημεν καὶ ,“ϑεοὺς καὶ ἀνϑιρώπους προδοῦναι αὐτὸν Θίο, 
ὙΠ. 1.9. καὶ ταῦτα λέγων οὔτε ϑεοὺς αἰσχύνει οὔτε τόνδε τὸν ἄνδρα, 
ὃς νῦν οἷο, ΤΠΘ δοίϊνο καταισχύνειν τηθᾶη5 “0 αϊδσγασο", ἘΠ. 609. τὴν 
σὴν οὐ καταισχύνω φύσιν. 

1388. αἰσχύνοιτ᾽ ... ὠφελούμενος) ὃὅο Απί. 840. αἰσχύνομαι ... ποιου- 
μένη. 

ὠφελούμενος ἴΠ6 τη55. γπ]ρ. ὠφελουμένους 6οπ]. ΗοαΠ. ἃ τυ ϊύθυ ἴῃ 6Π|᾿ 6 
ΟἸα55. ὅοαγη. ὟΝ, 59. (νο 4150 βυρροβδίβ φίλους ἴον ϑεοὺς ἴῃ ρτθο, ν.) ὡμᾶ. 
ϑογῇ, Ἡθεΐῃ: “Ὁμοηιοάο δηΐπι φιιῖς 605 ογμθοδοαΐ σο8 οποβοῖϊς ἀουϊηποίος (Δϊ1.) 
λαϑοι" Ιῃ ψΠαῦ 56 η86 δ16 ψὸ ἴο [δῖα ὠφελούμενος, δοίίνα ΟΥ̓ ρᾶδδῖνε 
Ἡοθηη ἃ Πα οὐπού5. (Λγιηα. ομη. οὔθ.) πηάἀουβίθμηα 1Ὁ ἴῃ ἃ Ῥᾶϑβῖνθ 5686. 
γγυπα: “Ομοπάπι δπΐηι πιο φιιοηιφαηη ρμάθαΐ ἱμογηι ἤασενοῦ ΟΠ ΘΙ: 
τς ΝΟΡΦΟΙΘΙΉΤΙΒ, ΔΉΧΙΟΙΒ. ΟἿΪΥ ὅο αὐαΐϊη 15. ὉΡ]Θοῦ, ὑθρ]165 ὑπῶῦ ἢ6 γγῆοὸ 

Ππα5. 15 δαάνδηΐαρθ ἴῃ ΔῺΥ δοῖ, ἢδ5 20 ῃθθᾶ ἴο 6 Ὡϑῃδιηθα οὗ 10: οὗ, 111. 
ΟΥ 111. ὅταν τι δρᾷς ἐς κέρδος, οὐκ ὀκνεῖν πρέπει. ἘΠ. 61. δοκῶ «μὲν, 

οὐδὲν ῥῆμα σὺν κέρδει κακόν. Ἐδπιν. Ογοδρ]ι. ΕῪ, ΤΧ. ἐκεῖνο γὰρ πέπον ὃ 
ὕπερ πάντες βροτοί" | φιλῶν μάλιστ᾽ ἐμαυτὸν οὖκ αἰσχύνομαι. ΟἸ]ιοΙ 5, 



ΦΙΔΟΚΤΉΤΗΣ. ΟἿ 

ΦΙ. λέγεις δ᾽ ̓ ἀτρείδαις ὠφέλημ᾽ ἢ ̓ μοὶ τόδε; 
ΝΕ. σοί που φίλος γ᾽ ὦν, χὠ λόγος τοιόσδε μου. 1380 
ΦΙ. πῶς. ὅς γε τοῖς ἐχϑροῖσέί μ᾽ ἐκδοῦναι ϑέλεις : 
ΝΕ. ὦ τᾶν, διδάσκου μὴ ϑρασύνεσϑαν ν᾿ κακοῖς. 

85 Νοῖιθ, δβῖκα 1 ἴῃ δὴ δοῦϊνο β5θ6η86; ἐπα 1η6θ64 {πὸ οοηὐοχὺ 566 ΠῚ5. (0 γ16- 
απῖγο ὑπαῦ τνθ ΒΠοι]α 4ο 50. ΟΡ ΠΟΟΙΘ5. οἴθη. τιδὸ5. πη] 4616 νοὺθ5 ἴῃ δ 
ἀοῦϊνο βθη86 (οἵ, ου Α]. 647.).. 5Ποι] ννὸ τοι ὠφελῶν τινὰ (οΥ φίλον), 
οὐ ἄλλον ὠφελῶν 

1884, δ᾽ οἴη. ιν γ βρη. 
ὄφελος ἢ ̓ π᾿ ἐμοὶ να ]ρ.. ὄφελος ἢ καμοὶ ΚΟ Του. ΡΙῸΡ, βόμη. ΕἿΣ 

Ἡδιὶ, Οὗ, ΕἸ. 1146. οὔτε γάρ ποτε] μητρὸς σύ γ᾽ ἦσϑα μᾶλλον ἢ ἢ κἀμοῦ 
φέλος. απ αον γϑίδυβ {86 ἐπὶ ἴο ᾿ἀτρείδαις ἃ5. ν6]] ἃ5 ἐμοί. οἱ, ΤῸ: 
οὐχὶ Σισύφου πατρὸς, | ἀλλ᾽ ἐξ “Ἵχιλλέως. Βα ΒΌΤΘΙΥ ἐπὶ ἰδ πού Βα] 010 
᾿6 18 Δέθου ὄφελος, ΒΏΥ ἸΠΟΥΘ ὑπδὴ ἴῃ (ἃ. π᾿. 820. καὶ τάδ᾽ οὔτις ἄλλος 

ἣν [ ἢ ᾿γὼ ᾿π᾿ ἐμαυτῷ τάσδ᾽ ἀρὰς ὃ προστιϑ'είς. εὐ. ὄφελος ἢ κἀμοὶ 
τόδε. ΟΥ ὠφελῶν ἢ ̓ μοὶ τάδε. Οἵ ταῦτά γ᾽ ὧν ἢ ̓ μοὶ φίλος. ΟΥ ταῦπον 
ὠφέλημ᾽ ἢ ̓ ᾽μοὶ τόδε. “δεΐ ἐπὶ αἀυαπίαρ 96 ψοιι δρ6αΐξ οὐ ἴ5 14 ον πὸ Αἐρίάω 
0} ἴον η16 Ἐ Βαδρθοί ἐμὰ ἢ π᾿ ἐμοὶ 15. ἃ ΟΟΥ̓ΤΙΡΌΟΩ Οὗ {Π6 ὕννο τὑϑϑαϊπρια 
ἢ ᾿μοὶ «πὰ ἢ ἐμοὶ, ἀπᾶ {πὲὲ ὠφέλημ᾽ νὰ {Π6η ὁμδηρ θα ἴο ὄφελος ἴο δι 
{π6 πιρίγτο. ΟΥ, (4. Ο. ὅ88. πότερα τὰ τῶν σῶν ἐκγόνων ἢ ᾿᾽μοῦ λέγεις; 
Εν ὠφέλημα δ ἘΠῚ: Ὁ: 3ὅ9. (Εα. Ν. 987. ΕΣ ὄφελος ΟἿ ΑΥΘυ ΕῚ 1162. 
τί δῆτ᾽ ἂν εἴης ὄφελος ἡμῖν ἐνθάδ᾽ ὦν; ΗΟ. Η. χ΄. 518. οὐδὲν σοί γ᾽ 

, ὄφελος. ο΄. 152. ὅς τοι πόλλ᾽ ὄφελος γένετο. ν΄. 380. αἴ κ᾽ ὄφελός τι 
γενώμεϑα. Απᾶ οἵἴξοι ἴῃ Ρ]αῖο. Βευῦ 10 οὐοτμ 5. ΠΟΥ ΠΟΙ 6158. ἴῃ ὅΟΡ]ι. 

τόδε Β. Τ,..ὄ Βε. ίμα, ὙΥαπᾶ. Ηδτνί. Βουρὶς, τάδε Α. Κα. Τ΄ ΑἸΙᾷ. Τιη. 

ομη. Ηδεη. οίο. 

1385, σοί που φίλος γ᾽ ὧν] σόν τοι (50. ὄφελος λέγω) φίλος γ᾽ ὧν 
δογέ φι. σοί γ᾽ ὠφελῶν ΠΕ ὠφελῶ) που. ΘΌΡΡΙΥ λέγω ταῦτα. ΤῊΘ 56η86 

Οἰ5: ᾿ϑῖηοθ 7 πὶ πιψϑεοὶ  Γγϊθηαί 10 ψοῖι, τε} τοογ 8. αἶδο πιμιδέ ὅδ 80}. 

τοιόσδε] 1. 6. φίλος. 
τοιόσδὲ μου Α. Α]ᾶ, τοιόδσδὲ μοι Β. Ε΄. Κ. 1,. Τ΄ Τιση. τοιόσδ᾽ 

ἐμοὶ Ψ6ῃ. 

1386. πῶς, ὃς γε ...:] ΟΥ, 668. 1864. ΕἸ. 911, (Ε4. Ο. 497 ἢ. 
ὃς γε] ὃς με Εγ. 
ἐχϑροῖσιν ΔΑ. Β. Κι. 1.. Τ᾿. εἴς, ΑἸ4. Ταχη. ἐχϑροῖσι Ἐ΄, ἐχϑροῖσί μ᾽ ΝΑ]οῖς. 

ἴῃ Π, τη8. ΒΥ. Ηδυτη. οἷο. Τῆθ ρυόμοῖῃ 15 οθυύδι]ν θα 66. 
ἐκδοῦναι] προδοῦναι 1΄. Οα. τοῖς ἐχϑροῖς μὲ προδιδόναι ϑέλεις. ἘῸν 

ϑέλεις Νδιιοῖὶς ρυόΌροϑθ5 νοεῖς. 

1381. Οὐ Ἐπ. Ηθο. 299. Ἑκάβη, διδάσκου, “μηδὲ οἵα. 
ὦ τὰν ΑΔ. 1,. Τ΄ ΔΙ4. Τατη. ὦ ᾽τὰν Β. Κ. ὦ τὰν Τ,. με. Βοιρὶς. Τ]115 

ΔΡΡΟΙ] δύο, ΘΟΙΠ ΠΟ ΘΠΟΙΡ ἴῃ ὑπ6 Οομηθαϊδη5, 15. οὐ γῶγθ. ΘσΟΌΘ πο. ἴῃ 
Ττυαροᾶγ,. Οὗ (4. ΚΔ, 1140. 256}, ϑαΡΡΙ. 2899, ΕῪ. 46, Ἐπ Ὶ, Βδοοἢ. 802. 
ΗοΥ. 921. 688. Τίμα. 16χ: ὦ τᾶν. ὦ οὗτος. ποτ 566 ἘΠ ΩΪς. 

μὴ θρασύνεσθαι κακοῖς] ἡ Δοί ἔο ὃδ ουδγϑθατίπῃ ἴηι πιϊδίογίμηοα᾽. 1 
5Που ἃ ΡΥΘΙΟΥ μὴ ϑρασύνεσϑαι ᾿ ν κακοῖς. Β0801: (ἡ ἐν τοῖς κακοῖς ἐπαί- 
ρεσϑαι. ΟἿ. Ο. ὅ92. ὦ μῶρε, ϑυμὸς δ᾽ ἐν κακοῖς οὐ ξύμφορον. Οὐ μὴ 
πιπραίνεσϑαι, “ἰο ὕδ6 οηιϑίἑογοα"». 'ΤΏΘοοΥ. ὅ, 120, ῬΙαῦ. 1,6ρ 0». 731 Ὁ. Απ- 
ΡΙ. Τιθπη, 8, ᾿ 
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ΦΙ. ὀλεῖς με. γιγνώσκω σε, τοῖσδε τοῖς λόγοις." 
ΝΕ. οὔκουν ἔγωγε" φημὶ δ᾽ οὔ. σὲ μανϑάνειν. 
ΦΙ. ἐγὼ οὐκ 4τρείδας ἐκβαλόντας οἶδα με: “1800 
ΝΕ. ἀλλ᾽ ἐκβαλόντες σ᾽ εἰ πάλιν σώσονσ᾽ ὅρα. 
ΦΙ. οὐδέποϑ᾽ ἑκόντα γ᾽ ὥστε τὴν Τροίαν ἰδεῖν. 
ΝΕ. τί δῆτ᾽ ἂν ἡμεῖς δρῶμεν, εἰ σέ γ᾽ ἐν λόγοις 

πείϑειν δυνησόμεσϑα μηδὲν ὧν ϑέλω; 

1888. ὀλεῖς με, γιγνώσκω σε, ...1 “ἼΛοῖι εοἱδ! γΐμ ηιο, 1 ποῦν ἐδοο (1 866 
ἐμροιῆ η66), ὃψ ἐλθδο τυογαδ᾽. ΟΥ ὕΠπ86 56η86 τηὰν Β6, γιγνώσκω σὲ ὅτι 
ὀλεῖς με. Τῇ ᾿πάθϑα {π6 ραϑβϑᾶρα θῈ βοιιπᾶ. Οιι. ὀλεῖς μὲ νουϑετῶν (οΥ 
προδιδασκων) γε τοῖσδε (οὐ νουϑετῶν τοιοῖσδε)... Οὐ ὁλεῖς μὲ νουϑε- 
τῶν σὺ (οΥ σὺ ... με) τοῖσδε ... 

γιγνώσκω Δ. Καὶ. 1,.. Βν. γινώσκω Β. Τ΄. ΑΙ4, Τάχα. 
1389. οὔκουν ἔγωγε) Βαΐμποι οὐ δῆτ᾽ ἔγωγε. ΜΝ ΈΏΙΟΙΝ ΝϑιοΙς α150. ρτὸ- 

ΡΟβθ5. ϑαρρΡΙνΥ ὀλῶ σε. Οδείδϊπ]ν οὔκουν 5605 τπηδιυ 18.016. ΠΘΥΘ, 

φημὶ δ᾽ οὔ σε μανϑάνειν) “διά 1 8αμψ ἐπαΐ ψοιι (ὁ ποὶ τιον δίαπα (6). 
1390. ἔγωγ᾽ ᾿“τρείδας Δ. Β. Τ. Α14. Τατη. Βεὲ. ἔγωγ᾽ οὐ κατρείδας 1,. 

ἐγώ γ᾽ οὖκ ἀτρείδας Ἐς, ἔγωγ᾽ οὐκ Κ. ἐγὼ οὐκ ᾿Ζτρείδας (... με:) ϊπᾶ, 
Ὑνπμπα. Ποθτιη. ὅομη. Ηδυί. ΒΟΥΡΚ. ΝΟ. Α νϑυυ ρυΌΡὈ 16 ΘοΥ ΘΟ ΙΗ. λύτο 
ΟΥ̓ ΡΌΟΠΒ 1 ων τηθὺ υνἱῦ ἢ ΘΙΒΘΎ ΠΟΥ. γε ΤΑΙΘ 150. οουγθοῦ ἐπεὶ οὐκ. 
“ΜῸΥ αο 1 ποὲ ἔποιυ οἴο.) ΟΥ οὐ γάρ μ᾽ 4τρείδας ἐκβαλόντας οἶδ᾽ ἐγώ; 

1891. Φι. ἀλλ᾽ ἐκβαλόντες σ᾽ ... Οὐ ἀλλ᾽ ἐκβαλόντες αὖ πάλιν σώ- 
σουσί σε. 

σώσουσ᾽] σώσουσί σ᾽ Ἐς. σώονσ᾽ (σ δ, ἃ τὰ. «ΐ.) 1.. 
1392, οὐδέποϑ᾽] ὃ, σώσουσί με. 
ὥστε .-.. ἰδεῖν] “,Ὸ α5 ἼΩΝ Ἴ6 10 866 γον’ ἈΠΕ 1 πα ΠΟ 6 μι λω δ τὲ ἴο 

568 ΤΊ, ῬΟΥΠΔΡΒ οὐδέποϑ'᾽ ἑκόντ᾽, ἐφ᾽ ᾧτε ... Οἷ, 1882... Δηΐ, “660, 
δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ παλαι] τέϑνηκεν, ὥστε τοῖς θανοῦσιν ὠφελεῖν. 

Τροίαν] Τροίαν γ᾽ ει. Ῥουπαρ5 τἱρμθν. 
ἰδεῖν] ἑλεῖν (ϑιιργ. ἰδεῖν ὃ τὰ. ρυ.) 1. ἑλεῖν (γρ. ἐλθεῖν) 1, θη οο 

Βανρορ οοη͵θοίιτοα μολεῖν. ΟἹ, 1382, πρὶν ἂν τὰ Τροίας πεδί ἑκὼν 
αὐτὸς μόλῃς. Βαυΐ οἴ, 458. 

1893. εἰ σέ γ᾽ ἐν λόγοις ...] ῬοΥπδρ5 εἴπερ σ᾽ ἐν λόγοις ... Οὐ εἰ 
λόγοις γέ (ον εἰ λόγοισί) σε ... ΟἿ, 5ὅ94. 612. 1269. 1278. 

ἐν λόγοις} “Μη πιδαηβ οὔ" τοον 5. ΟἿ, οὶ 60. ἐν λιταῖς. 102. τί δ᾽ ἐν 
δόλῳ δεῖ μᾶλλον ἢ πείσαντ᾽ ἄγειν; ΛΑΙδΒο 480, 

1894. πείσειν νι]ο. πείϑειν ϑοῃεοῖ, ΜοΙοῦ. Οὐ, Ρ. 99. Βασρ, Ὁιπα, δθυνν. 

ΕΙΡΏΘγ. ΟἿ, οα 1252. (Βά. πὶ, 2712. Εἰ. Ο. 797. Οὐ 6586 πεῖσαι, 85 Νδαοῖς 

οοπ͵θούαγοα. παπᾶν ἀοίοπά5. πείσειν αἴϊοι δυνησόμεσϑα, τγοίουγϊηρ ἴὸ 
ΘΟ οοῖ, Δα Ῥοθ5. σοι. Ρ. 10. 1.0}. δα ῬὮγγη. ρὑ. 7147. Μαιπ. 8. ὅ06. ΛΑπα 
ΟΠ ΘΙ; Τρ ἸηΠηϊἶνα πείσειν 15. ΘΒΒΙ 1] θα το ὑπ ΡΥΙΠΟΙ͂ΡΆ] νοῦ}, 8 κ 
ἴθ ΤΊ. 11. 27. πείσειν γὰρ Στάλκην πέμψειν (πέμπειν οὐ πέμψαι πέμ- 

πεῖν Β01η6 1155.) στρατιάν ᾽᾽ ()). Βα 1 ὀδπποῦ τηΥ561} Ρο]θνο ὑπῶῦ δύνασϑ'αι 
ἴ5. Θνϑὺ οἸηθα νυν ὦ {πιύτιιτα ᾿ηβηϊνο (ν, Το, Μαρ,. Ρ. 161). ΤΊ]Θ βϑπι6 
γε ΡῈ σα οὗ εὔχεσϑαι “ὁ ργαῃ᾽ (οἵ, οὐ (Εᾶ. Κὶ. 272... Οἵ, (84. Ο. 808. 
πείϑειν οἷος τ᾽ εἶ. ΑΙ50 οὐ ΛΔυϊδί. ΡῚ, 518. 

δυνησόμεσϑα 1,, ΔΙ4. δυνησόμεϑα Δ. Β. Κι. με. Τι με. -μεσϑαὰ 51ρν. 
1 1 
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ὥρα ᾽στὶν ἐμὲ μὲν τῶν λόγων λῆξαι. σὲ δὲ 1808 
ξῆν ὥσπερ ἤδη ξῇς ἄνευ σωτηρίας. 

ΟΦΙ. ἔα μὲ πάσχειν ταῦϑ' ἅπερ παϑεῖν μὲ δεῖ" 
ἃ δ᾽ ἤνεσάς μοι δεξιᾶς ἐμῆς ϑιγὼν, 
πέμπειν πρὸς οἴκους. ταῦτά μοι πρᾶξον. τέκνον, 
καὶ μὴ βράδυνε μηδ᾽ ἐπιμνησϑῇς ἔτι 1400 
Τροίας ἅλις γάρ μοι τεϑρήνηται ΤΣ; 

ὧν λέγω] ΤΠ5. «ον ἐν λόγοις 15. ἣν ἼΒΘΙΘΒ5. Π6 ἱπϑ]οραη! τϑρϑυλ οι, 
ὙΥ ΔΙκθῆθι 5 βίπηρ]6. θιμθη 10 ὧν ϑϑέλω, δρριονθά Ὀγ Νϑβιιοῖς, βθοιηὴβ ἰπ- 
αἰβραίαθ]θ, Οὐ ρϑυπὰρβ ὧν χρεών. 

1896. ὡς] “δήηοο, γον"... Οἵ, 1048. 
ὡς ῥᾷστ᾽] ΒΘΥΡῚΚ ΘΟΠ)ΘοΥ τ ΓΟ5 ἄριστ᾽ οὐ ὥρα ̓ στ᾿ (τί δῆτ᾽ ἂν ἡμεῖς 

δρῶμεν; εἰ σέ γ᾽ ἐν λόγοις ] πείσειν δυνησόμεσϑα μηδὲν ὧν λέγω, | ὥρα 
᾽στ᾽ ἐμοὶ μὲν οἴο.). Ναποὶς [00 βιβρθούδ. δαστ᾽. Οιι. ὡς λῴστ᾽, οὐ κραάτιστ᾽ 
(ἀριστ᾽, βέλτιστ᾽). ΟΥ' ὥρα ᾿στὶν ἐμὲ μὲν οἷο. 

ἐμοὶ μὲν Δ. ΑΙᾶ. Τ τη. νὰ]ρ. ἔμοιγε Τ΄. Ταγη, τπᾶῦρ. ἐμοὶ Β. Κ. 1. 
ἐμοί γε (“πι6 7ιαϊο 65) οοη]. Μϑίῃ. ΤΠ6. ΟΠμδηρῸ οὗ οδ56 ἴῃ ὑπ δοιπιποι τϑϑᾶ- 
ἴηρ, ἐμοὶ μὲν ... σὲ δὲ ..., 15. ΟΡΒΘΡνΘΡΙ6 Ὁ Πη4 πο Ὁ] ΟΡ ΥΠ ον ἔγθθ ἔΠ ΌΤη 
βΒιιβρίοίοη. ΟἿ, οὐ (Βα. Ο. 1019. 

1896. ἤδη Κ. ἴῃ τηϑυρ. 
1397. ΟΥ, Απί, 96. Ηοτοᾶ. 7, 11. ἵνα καὶ τὸ δεινὸν τὸ πείσομαι τοῦτο 

πάϑω. 
1898, ἤνεσας] “Ῥοιι ἀρφγοοαῖ, οοπϑοηίοα (0, ρ»γονιίδοι". ἈΡρΡρϑυθηθν ἴον 

συνήνεσας. νυμπάου: Ἄἴουθα αϊοοηαϊὶ σε ρ6 ἃ αγεθοῖβ μοί οοηαὶ ΒΘΉ τι τι5117- 

ΡΑΥῚ τηοητὉ ΘΙΘΙΟΥ δα Τὰπιν. ἘΠ], 88.᾽ 
δεξιᾶς ϑιγών] Ἐπιτ. ΓΡΙᾺ. Α. 411. ἀδελφὲ, δός μοι δεξιᾶς τῆς σῆς ϑι- 

γεῖν. Μοᾶ, 496. φεῦ, δεξιὰ χεὶρ, ἧς σὺ πόλλ᾽ ἐλαμβάνου. διωῃε5. 
Διγὼν Α. Β. Κι. 1.. Τὶ ΑἸ4. Ταση. ΒΙΡΉΕγ. 
1899. πέμπειν] “70 εοπάμποί, οοπυον". Ῥουπαρα πέμψειν. Βα {πῸ6 ὁοτ- 

τϑούίοη 15. ΠΘΡαΪγῪ ΠΘΟΟΒΒΘΙΎ. Δὴ δουῖδῦ [Ὁ]]ονν5 αὐνεῖν ἴῃ Επιν. ΑἸςο, 12. 
ἤνεσαν δέ μοι, ϑεαὶ ... ἐκφυγεῖν. 

1400. «μηδ᾽ ἐπιμνησϑῆς ἔτι] “Δὸν γιαΐθ αηρ [πω ἐλ 67" ηιθπέϊον εἰε.’ “Ἔβομ, 
Οπο. 628. ἐἐπεμνησάμην ἀμειλίχων πόνων. Ἡδοτοί, 1. ὅ, ἐπιμνήσομαι ἀμ- 
φοτέρων ὁμοίως. 88. ΡοΡμαρ5. ΠΟΥΘΥΘΥ γγ6 5Ποι]α τοδα μηδέ τι μνησϑῆῇς 
ἔτι... (Εᾶ. ΚΝ. 564. ἐμνήσατ᾽ οὖν ἐμοῦ τι ...; 1401. ἀρά μουν μέμνησϑε τί; 

1401. τεϑιρήνηται Α. Β. Κ΄. 1,. Τ᾿. ΑΙΔ. ΤΑΝ Βν. Ἐυῖ, Τ1η6, για. βόπη. 
Βοιρῖς. τεϑρήληται Κα. ἴῃ παρ. τεϑρύλληται δ]. τεϑρύληται Ἡδτί. 
Ἡλι. ϑογί. Οἱ, 852, οὐδὲν ἔργον ταῦτα ϑρηνεῖσϑαι μάτην. ῬοΥπδρΕ 
ΠΟνγΘΥΘΥ ᾿γ6 5Ποι γοϑᾷ τεϑρύληται λόγοις, ἴο νυν ἢ ΜΑΙ ϑοὶ ε150 1πο] 1 π65. 

ΤΠ τοδδίηρ' τεϑρήνηται ΡΟΥ Πα Ρ5 ἀν 056 ἔγοιη {Π|6 οοντιρίίοι τεϑρήληται (Κ.), 
ὙΠ ἢ ἱπἀποθα ἃ ἔπυ θπου μα πρῈ γόοις ἴον λόγοις. “όγος ἀπ γόος 816 οὔἴοιι 
Ομ 564 ἴπ {πὸ 1τη55. 16 56η56 νοι] [Π6η Ῥ6: “ϑαν η0 γ0}6 οὐ 7 ον), [07 
] λαυὸ αἰἱνοαάῃμ ποαρ ἃ ποῦ δ ἐμαη δηποισί, οὐ 1. 

γόοις ΚΚ. ΑΙ4. Τατη. Βτ. Εγ, οἴο, λόγοις (γρ. γόοις) Ἐ᾿, Τι. ἃ πὰ. «πι. Τ᾿. λ6- 
γοις Ηφ1. Ηθτπι, Ηδν. δαγέ. λόγος ἃ. Β. ΟΕ, οπ ΕἸ. 8715. ΤΊ|6 βᾶπιθ νὰ- 
γἱαῦϊοι οὐοι5» ἔπιν, Οὐ. 1020. Ῥῃωη. 1848. ΟΥ, ΕἸ. 108. ϑρήνων στυγερῶν 

τὲ γόων. Ληΐ. 427. γόοισιν ἐξώμωξεν. Δ]. 681. ὀξυτόνους μὲν ὠδὰς ϑρη- 
νήσει. ὅ79, γύους δάκρνε, Ζ50ῃ. ΕἾ. 412, ϑρηνεῖ δὲ γύον τὸν ἀηδόνιον. 
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ΝΕ. εἰ δοκεῖ. στείχωμεν. ΦΙ. ὦ γενναῖον εἰρηκὼς ἔπος. 

ΝΕ. ἀντέρειδε νῦν βάσιν σήν. ΦΊ]Ι. εἰς ὅσον γ᾽ ἐγὼ σϑένω. 
ΝΕ. αἰτίαν δὲ πῶς ᾿Δἀχαιῶν φεύξομαι; ΦΊΙ. μὴ φροντίσῃς. 
ΝΕ. τί γὰρ, ἐὰν πορϑῶσι χώραν τὴν ἐμήν ; ΦΙ. ἐγὼ παρὼν 140Ὁ 
ΝΕ. τένα προσωφέλησιν ἔρξεις: ΦΊΙ. βέλεσι τοῖς Ἡρακλέους 

1402. ΝΘορΡ᾿οΟΙΘ τ ΠΟΥ ΠΟ Ο65. ἴῃ ἰγοοθδϊο ἰθίγϑιηθίθυϑ 15. ἀθίθυ πηϊ- 

πδύοη ἴο γϑοιθ ῬΕμ)οοίθίθβ. ἂὖῦ 411 ᾿ιασαναβ, δα ἀΡρΡῸ5. Πἷπι το ἀδραγῦ. ϑελη. 
ΤΠ6. ΠΟΡ]6- τ θη 655. οὐ {π6 βοὴ οὗ ΔΘΠ1]165 αὖ Ἰθηρῖῃ ρυθναῖ]8, ὡπμα Π6 15 
ΠΟΥ ΡΥΘΡδυΘα ἴο οοηνου Ῥ.Ι]οοίθίθβ [0 ἰθ. πϑύῦϊνα 18 Π6, ὙΘρϑΥ 1685 οὐ {Π6 
οαϊπτη Π6 ὉΥ1}] ἴῃ οαν ἔγοσα ὑπ ΟὝΘΘΙ 5, ἃηα γϑαᾶν ἴο ϑ5ϑουϊῆσθ {πΠ6 β]ουυ οἵ 
οαρύασιηρ' ΤΊΟΥ, ὙνΠ10 Οὔ ΘΙ ν 1886. Π6. ηθνν υγαῖϊθθα πη. ΤΠ6 560]. βιιρ- 
ῬΟΒΟΚ ΠῚ5 ΥὙ68} οΟὈ]θοὺ ἴθ ὕο ΟαΥΥΎ ΟΥ̓ ῬΙΠ]οοίοίοβ ἴο ΤΊονγ, θα Π6 15 συ τοηρ,. 
ΤΠ6 ρυθδθηΐῦ ψΘ886. ΟΥ̓ΘΥΒ. ἃ ΤΘΙ Δ. Κα 016 δχοθρύϊοῃ. ἴο 0Π6 Ὑὰ]6 πΠΐν θυ Β}}}ν 
ΟὈΒουνϑα Ὀν {πὸ ἐγαροθαϊδη5, ὑπῶῦ ὁπΠ6 Του ἔοού οὗ ἃ ὑτοσπϑῖο ἰθύν Ἀπ ου 
5Πο 14 θυ ηδῦθ νυ ἃ ννουᾶ. 'ΓΙΘ οἵηϊδδίοηῃ οὗ {Π6 τιϑιι8] ὀξθϑαχο εἴξοι 
{Π6 ϑθοοῃά αἰροαϊς ἴῃ 015 νΘΥΒ6 15. ἴο Ὀ6 Θχοιιϑθα ΌΥ͂ ὕΠ6 ρϑτι88 ὀοῃϑβθατθηΐ 
ἼΡΟΙΝ ἃ ΟΠΔηΡῸ οὗ ρϑύβοῃ; ὕπθ ῃηθῖγθ ὑππ|8 ὩΘαΪγηρ' ἃ 65} δοοθϑϑίοη οἵ 
ΒΓ ΡΠ. Υ, Ήσδι. Ερι, Ποοῖν. Μοίν. 8. 120. δηα ΕἼ]. 1). Μ. ρρη. 81. 82. 
Οἵ, δα ΖΏβοι. Ῥουβ. 1604, ῬΟΥΒΟῚ ΡΥΟΡΟΘΘα [0 ἔπχση 6 νϑυδ6 1ηο δ ἰδ 10 
ὈΥΠηθίου Ὁ αἰθούϊηρ {Π6 ννογβ εὐ δοκεῖ. Βαΐ {Ππ|8 Θογγθούϊΐοη, ὑποιρῇ 
«αἀορίοα ὃν Βυγρθθ, ἀο65 πού βδι θυ ἘΠ 5]6ν (4, ταν. 857. ρ. 92.). Βιυροβ 
ἘΠ η]κ5 δὐ δοκεῖ σου] ποῦ ργθοθᾶθ στείχωμεν νἱΐπουΐ ἀλλὰ (οἵ, ὅ96. ἀλλ᾽, 
εἰ δοκεῖ, πλέωμεν. 645. ἀλλ᾽, εἰ δοκεῖ, χωρῶμεν. Δηΐ. 98. ἀλλ᾽, εἰ δο- 
κεῖ σοι, στεῖχε. ἘἜπ:. Μοᾶ. 740. Αὐἱϑδῦ. Αν. θ0ὅ. ΝᾺΡ. 11. Τωγ5. 1176. ῬΙαῦ, 
ΒΡ. 1. 828 Β. Ῥβϑυτ. 8. ἢ. ΤΠθαρ. Ρ. 181.Α. ὙΠΘορΡοιηΡ. αρ. Ζοπετ. ν, εὐοδεῖν). 

ΓΒ. 15. ῬΘΥΠΔΡ5 ΡΟΙηρ ἴοο δι, ὑπποιιρὴν Ὁ ΟΥ̓ ΙΗΪΥ͂ τητιϑὺ θ6. Δ]]ονγθα {πῶ 
ἀλλὰ ἴθ. πβιδ}ν οἀᾶθ4. ΟἿ, Αγὶδύ. γϑβρ. 1008. .., ἀλλ᾽ εἰσίωμεν. ... Ταῦτά 
νυν, εἴπερ δοκεῖ. Νϑδιοῖκ ϑαδρθοῖβ. {Π15 11π6, Βευύ ἔπι, ΕἸ. 11. εἴ τοι δο- 
κεῖ σοι, στεῖχε. 

ῶ γενναῖον εἰρηκὼς ἔπος] Α νου ἴῃ ΟΙ455. δοῦν. Ν, 89 γθδαϑ, Εὖ 

γ᾽, ὦ φίλιον (ὃ ) εἰρηκὼς ἔπος. Δ Ῥούίον. οογγθούϊΐοῃ νοι μθ6: Εὖ γ᾽ ,. ὦ 
φίλτατ᾽ εἰρηκὼς ἔπη. ΟἿ, ΔΑυϊϑύ, Αν. 1τ1ῦ. ὦ σκαιότατον εἰρηκὼς ἔπος: 
Ἐπ. Ὅν. 1598. ἀφεῖσαι. ον Καλὸν ἔπος λέγεις τόδε. 

1408. ἀντέρειδε νῦν ̓ βάσιν σήν] ““θαάη πολυ ἀραϊΐηδὲ ἢϊ6 ψγ0 1)" 8{6}᾽. Οἵ. 
808, ἀλλ᾽ ἵστω τε καὐτὸς ἀντέχου. (ΕΠ. Ο. 198. βάσει βάσιν ἄρμοσαι. 
ὙΥπμάου ἴοο ἐπῖη]τ5. ὕΠπ6 56η8586 0 6 {Π15: “7έα ργοφγθάθυδ, μὲ ἴηι ηι6 ἱπηϊίαν᾽. 

θα 0Π6 ΦηβννοῚ οὐ ῬΠηΠ)οοίοίοθ, “κ8 τμοῆ ὧδ 1 αὐ αὐϊ]θ, βθθύὴβ ὕο ροϊηΐ [ο 

ὩΠΟΥΠΟΥ βθηθθ: “2 η655 ποὺν ἐδ σθρ (0 ἐμ φγοιωι)". Αὐτὰ 50 θχρ]διηβ {Π|6 
Οχίογα ΤΎϑη51: “86: βγη ποι ἰΔμ δί6ρ᾽. ΟΥ̓, Τπιοίδη. Οδὔαρ]. 4. τὼ πόδε 
ἀντερείδειν πρὸς τὸ ἔδαφος. 

νῦν ΔΑ. Β. Κα. 1,. Τ᾿ ΑἸα, να]ϊρ. νυν Με. ϑδογέ, Ῥουπῶρδ ΥἸΡΏ]Υ, 

εἰς ὅσον γ᾽ ἐγὼ σϑ'ένεις) τ. 927. δρομαία βᾶσ᾽, ὅσονπερ ἔσϑ'ενον. 
1405. τί γὰρ, ἐὰν ....:]} ᾿σλαι Ῥγαψ, 7. οἵα, 5. ΟΕΠ δ. Ὁ ὅ89. ἐῶ; 

δ40, 1079. Αὐὶδῦ. ΝΡ. 801. τέ γὰρ, ἣν ἄρπαγα τῶν δημοσίων κατίδωσι 
Σίμωνα, τί δρῶσιν; ; 

παρών] “Οοπιΐηρ ἰο οι" αϑϑοϊοίαποοῦ, ΟἿ, οὐ 420. 
1400. προσωφέλησιν Δ. Τῇ. Τ΄. Τατη. ππϑγρ᾿. ὟΝ ἀκ. ὅόμη, ΠοΡρτ. Δαν. 1. 8540. 

οἷο, προσωφέλειαν Κα. πρὐσώὠώφέλησιν 1,. τη. τθο. πρὸς ὠφέλησιν Ἡδ1], 
ΑἸΑ, Ταχη. Βυ. ΟἿ Τὰ. Ηον. ὅ20. Οα. τένα ποτ᾿ ὠφέλησιν. 
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ΝΕ. πῶς λέγεις; ΦΙ. εἴρξω πελάξειν. ΝΕ. στεῖχε προσχύσας 
: ἀδυνέ. 

ΗΡΆΑΚΛΜΗΣ. 

μήπω. πρίν γ᾽ ἂν τῶν ἡμετέρων 

ἔρξεις Δ. Ταση, ἕρξεις Β. Κ΄ 1,. Τ΄. ΑΙᾶ4. (ΤΠ6 γοὰυρὴ ὈΥθαμΐηρ 15 
Ἦ ος ΠΙΒΌΔΙΠΥ Τουπα ἴῃ {π6 Ὀοϑὺ πη55. οὗ Ἡϑυοήοίι5.) “11 γόοις οἰοοι. ἩδΙΑΙΥ 

Ε΄ τῖρμί, Φυ. ἕξεις, ΟΥ εἴξεις (οἵ, 468.), οΥ ταῦπον οἴσεις. ἊΝ δἰκϑῖ, οοῃ]: τίνα 
ο΄ πρὸς ὠφέλησιν ἥξεις; ᾿ 
τπ ρακλείοις ὑπ6 τη85. ΑΙα, Τ ΙΗ. οίο. Ἡρακλέους Βι".. (ὑφ 1} Π1η4, οὐο. 
ο΄ Ῥοῦβοη δᾶ Μαϑά. 67 ργοροβο685: βέλεσι τοῖσιν Ἡρακλέους ((γ15.), Βουρὶς ὁοη]: 
Γ΄ βέλεσιν Ἡρακληΐοις. ΟΥ, 1411. αὐδὴν τὴν Ἡρακλέους. 
-. 1401. εἴρξω Ἂ- Βυπς. Τὰ ΑἸαΣ πὺτι, εἴοξω ἜΣ: 

μον 
τις ; εἴρξω πελάξειν σῆς πάτρας (πατρίδος Β.). ΝΕ. ἀλλ᾽ εἰ δρᾷς ταῦϑ'᾽ 
ς΄ ὥσπερ (τάδ᾽ ὡς οη.) αὐδᾷς, στεῖχε προσκύσας χϑόνα ΑἸΑ. ἀπα ἐπ6 1155. 
Ἢ εἴρξω (εἴρξω Τὴ πελάζειν σῆς γε τούτους τῆς (πελ. τουτουσὶ τῆς σῆς 1.) 
Ἂ πάτρας. ΝΕ. εἴ γε (ἀλλ᾽ “εἰ ΤᾺ δρᾶς ταῦϑ'᾽ ... Τυτη. εἴρξω ΕΚ ΡΝ 
᾿ς σῆς πάτρας. ΝΕ. ἀλλ᾽, ὦ φίλε, ] εἴ γξ δρᾶς ΕΠΕΤΙ 8 :. {ποτα  66Π]:): 

 εἴρξω πελάζειν σῆς πάτρας. ΝΕ. ἀλλ᾽ δοκεῖ εἰ (εἰ πιο, ἔγοια 1402.) | 
ταῦτα δρᾶν, ὅπωςπερ αὐδᾷς, στεῖχε ... Ῥούϑοῃ. εἴρξω πελάζειν σῆς 
πάτρας. ΝῈ. ἀλλ᾽ εἴ γε (εἰ σὺ) δρᾷς | ταῦτ᾽ ἀληϑῶς ὥσπερ αὐδᾷς, 
στεῖχε ... 8 ΥΙΟΥ ἴῃ ΟἸ855. Φου η. Ὗ. 989. εἴρξω πελάξειν σῆς πάτρας. 
ἽΝ ΠΣ 41... «εἶ δοκεῖ Ι δρᾶν ἀληϑῶς, ὥσπερ αὐδᾷς, στεῖχε. . ΒΆΓΡΕΒ. εἴρξω 
πελάζειν σῆς πάτρας. ΝῈ. ἀλλ᾽ εἰ σὺ δὴ | ταῦτα ἘΡΆΣΒΕΣ ὥσπερ αὐδᾶς, 
στεῖχε προσκύσας χϑόνα ΒΟ0ΠῚΘ Οη6, 1 ἐογρεύ ψῃο. εἴρξω πελάζειν. ΝΕ. 
στεῖχε προσκύσας χϑόνα ἈὈϊπᾶ. ἔπος: τη τ ρ' οὴ6. ἰδἰγϑηηθίθυ). πᾶ {Π15 

- ροΥΥθούοη 15 δαορίοα ὈΥ ᾿αΐου ϑαϊΐουϑ. ἘΠ6 ρϑβϑδρθ 15. οἰθαυν ᾿πίουρο]αίθα. 
εἴρξω πελάξειν] “1 ιοἷϊ᾽! ργουθηΐ ἐλθηὶ ἤγοπι ἀρργοαολίηφ᾽. ΟἿ. (Ε4. ΝΕ. 

129. ποῖον΄... εἶργε τοῦτ᾽ ἐξειδέναι. Ῥι. 1261. 844. Ἐπτ. Ηδρτο, 817. ϑα- 
νεῖν ἐρύκει με. Ιρῃ. Τ. 1818. εἶργον ἡμᾶς τοξόται ἰοῖς. Οτοβί, 1608. ἃ 
σ᾽ εἴρξει μὴ δόμων ἔσω περᾶν. 

1408. προσκύσας χϑόνα ] “4Π16» Παυΐπῳᾳ βαἰμιοὰ (ὑϊὰ ψαγοιοοῖ! ἐο} {λ6 
᾿ς ἰαπᾶ’. Οἷἁ οπ ὅ88. 1462. (4. Ο. 1064, γῆν τὲ προσκυνοῦνϑ'. ἘἸ. 1874, 
ς΄ Αὐβῦ. Ἐπ. 156. τὴν γῆν πρόσκυσον καὶ τοὺς ϑεοῦς. ΡῚ. 711. προσκυνῶ 

. Παλλάδος κλεινὸν πέδον. ϑ΄τλ]]ΔΥ]ν 674. χωροῖς ἂν εἴσω. 
1409. “ΤῊ ἀρρθάγϑηοθ οἵ Ἡ  γο]65. 15. οη6 οὗ ὑπο88 ραβϑδᾶρθβ, [0 10 ἢ 

᾿ς ἨΟΥδῸΘ Δ]]π0Ὧ05, ὙὙΠΟΥΘ μ6 βῶνβ (Δ. Ῥ, 191): “Δὲ ἄδιι8 ἱπέδνδίἑ, ηϊϑὲ αἰρηῖιδ 
ο΄ γἱηαϊοο ποῖμδ᾽. ἘῸΣ 85 Ρμϊ]οοίοίοβ πε ἀοίουιϊηθα ποῦ ἰὼ ρῸ ἰο ΤΊΟΥ 
ΟΠ ΠΡ, ἀπ Νϑορίο]θιητιβ πα γτοιβοα [0 ἰακθ πἴπη {ποῦ ὈῪ ἴογοθ, {16 
νΘΥῪ ΟὈ͵δοῦ οἵ {πθῖν οοπηρ ἕο ΤιΘηηΠ05 νοῦ] Ὀ6 Ἰοϑῦ, πᾷ ποῦ ϑορῇοοῖθβ 
τηὐτοαιορα ἃ ροοὰ ἴο οαδ {π6 Καοὺ Ὁ ννὰϑ 1ΠΠΡΟΒΒΙΌΪΘ [0 ὉΏΥΑΥΘΙ. --- ΓΠΘ 
βυθπαθηῦ 5Που]4 ΠΘΙΘ ΥΘΙΠΠΘΙΏΡΟΥ ὑπῶῦ {πΠῸ ρϑύβοη 0 ΡΥ ΟΥ 5 ὑπ ρᾶυῦ οἵ 
ἩΥοι]65 15 [Π6 βϑπιθ τριταγωνιστὴς ὙΠῸ δοῖβ {π6 ρᾶγ οἵ {Πγυβ5εθ5 δηα {Π6 
ξυνέμπορος᾽". δι σεδ. ΝΥ τηιιδὺ βρροβθ Ἡθυοι]θβ ὕἤο ἈΡΡΘδν ἃ] οὐ ὁ ἐπ 
5οθηϊο οοπὐγῖνηοθθ ΟΔ]]6α {Π|0 ϑεολογεῖον, ὯΒ ΑὉΠμΘη6 ἀοθ5 ἴῃ {πὸ Α͵ᾶχ, 

μήπω γε (μήπω Β. μήποτε 6) πρὶν ἂν ὑπ6 τη85. πᾷ να ]ρ.. θα. μήπω, 
πρίν γ᾽ ἂν ... ὅὃο Τὰ. 418. οὗ, πρίν γ᾽ ἂν εἴπῃς ἱστορούμενος βραχύ. 
Ανῖβί. Δι, 176. μήπω πρὶν ἄν γε (μήπω γε πρὶν ἂν {1 1158.) στῶ τρέ- 
χων. 866 ΕἸΠΙΒ], δά Αομάνη, 116, Βιεΐ οἷ, Αὐῖϑῦ ΝΡ. 207. μήπω, μήπω 
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ἀΐῃς μύϑων, παῖ Ποίαντος. 1410 
φάσκειν δ᾽ αὐδὴν τὴν Ἡρακλέους 
ἀκοῇ τε κλύειν λευσσειν τ᾽ ὄψιν. 
τὴν σὴν δ᾽ ἤκω χάριν οὐρανίας 
ἕδρας πφολιπῶν, ; 

᾿ τὰ “1ιός τε φράσων βουλευματά σοι. 1418 

γξ; πρὶν ἂν (μήπω, πρίν γ᾽ ἂν) τουτὶ πτύξωμαι, μὴ. καταβρεχϑῶ. 190. 
μήπω γ8; μήπω 7: ἡῳ Ἐπ. 900. μὴ δῆτα πὼ γ᾽, ὦ δέσποτ᾽ ... 1100. 
μήπω γ᾽, ἱκετεύω σ᾽, ἀλλ᾽ ἀνάμεινον. . ΡΙδῦ. ῬΠεραΥ. Ρ. 842 6. μήπω γξ, 
ὦ Σώκρατες, πρὶν: ἂν τὸ καῦμα απ δεαθὶς βοι. Ῥύοιη. θὅ. μήπω γε" 
μοῖραν δ᾽... Υαπᾶον οομίθηᾶ5 ἐπᾶὶ ὑπ6 ὕσιιθ γοϑαϊηρ 15. μήπω τὶ, Ὀδοδιιθ56 
γξ 15 ἈΠ ὙΠΡῚ ΡΝ μὴ, μήπω, μήποτε οἴο. ΤΠΐδ, ὑπο ΒῚ ΘΘΠΟΡΆΠΥ 
ἔγπο, 5. ποῦ, 16 νου] βθθπὶ, ἱπν αν 8] ΟὔΒουνοᾶ. Οοιηραᾶνο ἀρά γέ. 

1410. ἄγης υϑὐϑων ᾿Ἵἴειν σονοῦηθ ὑπ6 ϑοσαβαγο (Βα, Ο. 240. ἔργων 
ἀκόντων ἀΐοντες αὐδών. 1167. πάντ᾽ ἀΐων. 

παῖ] ὦ παὶ Ἐ. ᾿ 
1411. φάσκειν] “Οοηοίίον, ἤηοιυ, ἤεεῖ αϑδϑιρ ρα". 1. η. δόκει (Ζβοι, Ῥύοπι. 

106.). 8601: ὑπολάμβανε ὁρᾶν τὸν Ἡρακλέα. ΟΥ δ. ἘΠῚ ΟΣ ΕΝ 
462, Αὐῖδι, Ρ]. ὅ98. Επι. Ηδυ. 8314. καὶ μήποτ᾽ ἐς γὴν ἐχϑρὸν αἴρεσϑαι 
δόρυ, μεμνημένοι τῶνδ᾽. Ττο. 421. Τοπ, 101, ΜΑΠΠ. 8. 5646. ΑΙ5ο ΖβοΙ,, 
Ῥγοιη. ὅ77. τίνα φῶ λεύσσειν τόνδε ...; 

αὐδὴν τὴν Ἡρακλέους] ὅο ΤΎδοΙι. 1048, ἄκοιτις ἢ Ζιιός. Νϑιιοῖς βιι5- 
ΡΘοίβ αὐδήν. 

1412. τε] σὲ οοπΐ. δ αἱκϑῖ. 
λεύσσειν τ᾽ ὄψιν) “Απὰ ἐμαὶ γοῖι Ῥοϊοια ἢἷδ ἀρρεαγαησοῦ. Ὅς 5Ππο. 14 

Πανο Θχρθοίοθα βηρ]Ὺ ἀκοῇ κλύειν; Ῥπί, δὴ ἱπίθηίοη οἵ θϑυ]Π 5 ῃϊηρ ἃ 
ὁοοπγεδῦ θούνγθοη ᾿θϑυηρ τἀ πα Βθοῖηρ᾽, ὙΥΠ1Ὸ ἢ ννὰβ ποῦ ΟΥἹΡΊΠΔΠΥ Θοηΐθηι- 
Ρ]αίοα, πανίηρ' 5 46 }}γ δι ἴδοι. ἴῃ 16 Ροοῦ 5 τῖπα, {Π6 βθηΐθηοθ ὕδϑ]ςθβ ἃ πον 
ἔογια. ΟἹ 88--ϑ. ΕἸ. οϑῦ. ποῖ γάρ ποτὲ βλέψασα τοιοῦτον ϑράσος | αὐτή 
Ὁ ὁπλίξει κἀμ᾽ ὑπηρετεῖν καλεῖς; 915. ΓΟ ΑΘ ΤΟΥ, (Βα. ΟἿ 951}, 
Ησοπι, 1]. ο΄. 682. εἰσορόων ὄψιν τ᾿ ἀγαϑὴν καὶ ὖϑον ἀκούων. Ἠ- 
γος 1]: 102. παρέσεσϑαι γὰρ καὶ αὐτὸς καὶ ἄλλους ἄξειν. ῬΙαί. ἨΐρΡ. 
Π18}]. 280. ὅπως παρέσει καὶ αὐτὸς καὶ ἄλλους ἄξεις. ϑόρῇ. 2316, ἤπο- 
μὲν αὐτοί τε κοσμίως καὶ τόνδε τινὰ ξένον ἄγομεν. Χρη, γι. ΙΥ. 81. 

ὑπανίστανται δέ μοι ἤδη καὶ ϑάκων καὶ ὁδῶν ἐξίστανται οἵ πλου- 
σιοι. Αὐἱϑῦ, γ68ρ. 452. ἀλλ᾽ ἄνες με καὶ σὺ καὶ σύ. Δν. 191. ὅπως παδέσει 
μοι καὶ σὺ καὶ τὰ παιδία. 848. κήρυκα δὲ πέμψον τὸν μὲν εἰς ϑεοὺς 
ἄνω, | ἕτερον δ᾽ οἴο. Οιι. λεύσσειν τ΄ ὄψει (νοἱ γοι" δἰφλι}, ὃ σθιιρτηδ 
Βοίηρ' ΒΙΡΡΟΒΘΩ͂, ε5. πὶ Ζβοι, Ῥύοπι. 31. ἕν᾽ οὔτε φωνὴν οὔτε τον μορφὴν 
βροτῶν || ὄψει. 

1413. τὴν σὴν ᾿ . χάριν] “Ὅη {δ ασοοιιέ᾽. Οἱ, Τι. 486, Ἔβο]ι. ῬΟΙΆ, 
1047. στέναζ᾽ ἐμὴν χάριν. Αὐῖβί. ΔΘ, 1282, ἀλλ᾽ ἑψόμεσϑα σὴν χάριν. 
Επν, Απάν, 221. Ἡογοᾶ, Υ. 99. τὴν ᾿᾿ϑηναίων χάριν ἐστρατεύοντο. 

οὐρανίας ἕδρας] Λτίδῦ. ΝΡ. 1507. τῆς σελήνης ... τὴν ἕδραν. 
1414, προλιπών] Υ. ΒΙοπαῖ, δα Ῥοιβ. 988. 
1415. τὰ Ζιός τε φράσων ...] τε δ. ΛΔ. Β. Κ'. 1,. ργ. τὰ. Τ᾿’ ΗΔ]. Η ΘΑ}. 

ΜπρΥ, ΒΥ. οἷον οἱ, Εἰ, πᾷ ο]4 οὔ, 1 ννοιἹᾷ τοδᾶ τά τε δῖα φράσων. 

ΖΔιος οἰὙΠΟΥ ΘΟΙΠ65 ἔγῸΠπὶ ἃ ΟἿΟΒ5 ΟΥ̓Ϊ5 πὸ 0 5016 β ΔΙΠΙ 8 ἢ ἱρηο νηΐ 
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κατερητύσων ὃ᾽ ὁδὸν ἣν στέλλει" 
σὺ δ᾽ ἐμῶν μύϑων ἐπάκουσον. 

᾿ χαὶ πρῶτα μέν σοι τὰς ἐμὰς λέξω τύχας, 
ὅσους πονήσας καὶ διεξελθὼν πόνους 
ἀϑάνατον ἀρετὴν ἔσχον, ὡς πάρεσϑ'᾽ ὁρᾶν. 1420 

΄ 

οὐ {Ππ6 απδηθγ οὐ {π6 ἢνβθῦ 5υ1Π18}0}16 ἴῃ δῖα. Οἱ, Ζῦβοι. Ῥτοιη. 619. βού- 
λευμα ... δῖον. 051. τὸ δῖον ὄμμα. 1088. στόμα τὸ δῖον. β΄ ρρὶ. 41. 809, 
ὅ18. 686. 1043. ; 

βουλεύματα] γ0. βουλήματα 5. ΤΠ βϑῖηθ να αίϊοη 15 Τοαπα Α]. 44: 
1410. κατερητύσων 2 ὁδόν] κατηρετύσων. .. 1. “Απά ἰο ρμί α 5ίορ ἰο 

ἐμ υογαρο᾽. θα. ι΄. 81. κατερήτυεν ἐν ΜΉ ΣΝ (με). τ΄. ὅ45. φωνῇ δὲ 
βροτέῃ κατερήτυξ ΒΕθΥ αν ΠΡ 2 462. α΄. 192. ἠὲ χόλον παύσειεν ἐρητυσειέ 
τε ϑυμόν. Ο(. καὶ ἐρητύσων σ᾽ ὁδοῦ ..., “απ ἰο Κοθρ ψοῖι ὕαοῖς ((ἀοί6γ' 
08} ἤγοηὶ ἐλ υογαρα οἡ τὐλίοῖ, ψοῖ, αΥ6 δο{{ἴγι0 οιὲ (40 γοι" ποηιθ)". Οἱ, Ἐλαν, 
Ῥποη, 1260. ἐρήτυσον τέημνα | δεινῆς “ἁμίλλης, 50 ἐρύκειν τινά τινος, 
ΤΥ. 120. ἀλλά τις ϑεῶν ... Διδα σφε δόμων ἐρύκει. Εθι στέλλει οἵ, 466. 
ΕἸ. 404. 

ος 1417. ἐπάκουσον] ΤΠῚ5 ΝΟΥ 5 ΘΟΙΠΙΠΟΗΪΥ τι5δ88 [0 ἀδποίθ δὐδθη θη 
Ρἃϊα ἴο αἰνίπθ οοιηιηδϑηαθβ. ΟἿ, οὐ Αὐὶδί, ΝπῈ}. 2174. 

1418 ἢ. ἩθΥδΙτ]65. ποι ποθ5. ὑπθ 1} οὐ Ζθϑιι (οἵ. 989 ἢ, τ 1415.) ἴο 
ῬῃΠοοίοίθθ. Ηθ τϑηηϊηαδ ἴτη οὗ ΠῚ5. οὐ ΡΟ 5. πα οοηβθαποηῦ τουνα, 

. Πα] αβϑιτ65 ΡΗΙοοίθίαϑ οὗ ἃ {κ ο]Ἱουΐοιιϑ ἐθυῃμηϊηϑίϊοη ὅο Πῖ5. ργοίγϑοίθα 
Βα ΠΥ ηρ5. ὙΠ οΥ γϑμδγ κα ὑπᾶῦ, 885 Ηθυοι]θθ ρα 5565 [το ἃπαρεθδίβ ἴο 
Ἰδτηθ10 ὑγὶπηθύθυβ, 50 Ταπϑ, ἴῃ {ΠῸ ΤΕΣ ἴπ5 οὐ Επαγρ14θ5 ἤνδὺ υθοῖΐθθ δ η8- 
ρεϑϑίβ (1288. 95), δῃᾶ ὑποη ὑυἸπηθίθυβ. 

λέξω] δείξω Βειρῖς. Νϑιιοῖς. λέγω οοη]. Ὀϊπᾷ. Α5 Ηργοι]ο5. ἄοθβ ποῦ 
γϑοοιηῦ Πῖ5 ἸΔΡΟῦΣΒ, ΒΙΌΥΡΘΒ ΒΌΡΡΟΒΟ5. ἃ ἰδοσπδ ἴον 1420, Βιὺ {Π6γ6 15 
ἼΟ ποθ οὗἉ {Ππῖ5. ΤΎΘΗΒΙ]αίο: 77. τοὔϊ᾽ ηιαΐτα ηιθγίίοη Γ᾽ (ΥΥ11] τθιηῖπα σοι οἵδ) οἴο, 

1419, διεξελϑωών) “Παυΐϊηρ φοπὸ ἐμροιηλ". ΟἿ. οἡ Τὰ. δ08. 
1420. ἀϑάνατον ἀρετὴν ἔσχον] “1 οὐέαϊποα ἱπιρογίδλαθιο ἴον". Μαβρυ: 

«ὡπμηιογίαίο ἄφομε᾽. ΟἿ, Βουῖρῦ, Ατρ. Τύϑοι: ἔνϑα τυχὼν ἀϑανασίας (Ηε- 
γ}.165) γήμας Ἥβην οἷς. Ἡον. Οἃ. 1Π|. 3, “ας αν Τοϊϊα;, οἱ υαρμδ Π6»- 
Ομῖοδ, [ οπΐδιιβ αὐεθς αἰξίρίἑ ἱσποαβ᾽. ἄπ. 1]. 180. “φιοβ αὐάθηβ δυραϊΐ «εἰ 

᾿ ἐοίλογα υἱἵνέιδ᾽. ᾿ἀρετὴ ταοϑ5 ΘΧ ΘΘ]]6η06 οὗ δὴν Κἰηα, δηα 4150 {π6 γραύαθοη 
ΟΥ Π| τ υνδγα οὗ ΘΧ οΘ]]6Π06 (1. 6. Ρ]ΟΥΥ); }πι5ὺ δ 5 τ ΠΝ ΤηΘξ Π5. 50Π16 1165: 6 
τϑραίαθοη οὗ ΡίοΥΥ (οἴ. ΟΠ Δηΐ. 924.). Μϑΐ: “Ῥγεϑνοΐμτη υἱν εἴ". ΟἿ ΙΒ; 
Οοην. Ρ. 208 Ὁ. ἀλλ᾽ οἶμαι ὑπὲρ ἀρετῆς ἀϑανάτου καὶ τοσαύτης δόξης 
εὐκλεοῦς πάντες πάντα ποιοῦσιν. δοοῖ. Ρ. 138. ἀντὶ ϑνητοῦ σώματος 

ἀϑάνατον δόξαν ἀντικαταλλάξασϑαι. Ῥιπᾷ. ΟἹ. ὙΙΙ. 168. ἄνδρα τε πὺξ 
ἀρετὰν εὑρόντα. ΡΥ. ΤΥ. 190. (6011. Ῥ. 1Π|. 04. ἀπείρονα δόξαν εὑρεῖν.) 
Ἰδαν. ΗΕΙ. 1160. ὅσοι τὰς ἀρετὰς πολέμῳ πτᾶσϑε. Ἐπὶ. ΕῪ. πὸ. 58, πόνῳ 

Σ ἀρετὴν ἐπεχτήσατο. Ῥπαο. 1. 88. φέρουσα ἐς μὲν τοὺς πολλοὺς ἀρε- 

τὴν, οἷς δὲ ἐπαμυνεῖτε χάριν, ὑμῖν δ᾽ αὐτοῖς ἰσχύν. ἸΠοπἰοᾶ. Ορ. 2387. 
Ερϊδῦ, Π| Ῥοί. 1. 8. τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς. ῬΆΪ]6- 
το. ὑγαρ. ϑ''οῦ, 9, 21. ἀϑάνατος ἀεὶ δόξα διατελεῖ. ΕῸΥ ὠρετὴν Ἐγανάι 
ΡΙΌΡΟΒΟ5. ἀλκὴν, Εδοθεο (5.11. ρ. 8384.) αἴγλην, πᾷ Ἡρυηδηη [Οὐ θυ ν 
αὐϑ'έρ᾽, 5011. Ἐπιι. Ηδ6]. 1022, εἰς ἀϑάνατον αἰϑέρ᾽ ἐμπεσών. Ναιιοῖς ἰοο 
Βιβροοῖβ 1, Ὅτ. ἀϑάνατον ἔσχον δόξαν. ΟἿ, οι 1448. 

ἔσχον] “1 λαά᾽, θὺπΐ γνγνὰ γϑαπῖγο γαῦπον ηὗρον “7 οδίαϊποι". 'ΠΟ50. ὄνγὸ 
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καὶ σοὶ, σάφ᾽ ἴσϑι. τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑεῖν. 
ἐκ τῶν πόνων τῶνδ᾽ εὐκλεᾶ ϑέσϑαι βίον. 
ἐλϑὼν δὲ σὺν τῷδ᾽ ἀνδρὶ πρὸς τὸ Τρωϊκὸν 
πόλισμα πρῶτον μὲν νόσου παύσει λυγρᾶς. 
ἀρετῇ δὲ πρῶτος ἐκκριϑεὶς στρατεύματος 1420 
Πάριν τε, τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος κακῶν ἔφυ; 
τόξοισι τοῖς ἐμοῖσι νοσφιεῖς βίου. 

δονΙδίβ. ἀν οὔϊθηι οοποαμαἋοθα. ΟἿ ΑΥῖδί. ἤδη. 169, ἐὰν δὲ μὴ εὕρω (Δ]. 
μὴ ἔχω); Οὐ, αἴ5οὸ οὐ Απι. 228. Οὐ ἔλαβον (ἔπι. Απάγοιη. Εν. 14. εὐκλειαὰν 
ἔλαβον οὐκ ἄνευ πολλῶν πονων). ΟἿ Πποννονοὺ οα (Πα. 1. 221. 

ὡς πάρεσϑ' ὁρᾶν] Ηδμοθ νγθ πιΔῪ ἰηΐδυ {πω} ἩΘύ 165. ἀρ ρθαγθα ἀοθομι- 
ΡϑηΪΘα, ΌΥ ΒΟΙη6 5Ύ1}00] οὗ αϊνίπηθ οΊουυ. Ἐπὶ, Του. 1672. γινρ. πη, 2, 589, 

1121. Ὑὲὺ ΟὉ» Α. Ὁ. ΤῸ πον σον Ὁ. 
τοῦτ᾽} 1 ννουἹᾶ οογτθοῖ ταῦτ΄. 
τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑεῖν)] ΤῊ βϑιηθ νγουᾶβ οοοαν᾿ Ἐ]. 1178. πᾶσιν γὰρ 

ἡμῖν τοῦτ᾽ ὀφείλεται παϑεῖν. Ἐλπιν. ΑἸΙο. 788. 
1422. ἐκ τῶν πόνων τὠνδ᾽] κἀκ ἘΧΔ. 1175. ὙΥΑΙκοΙ, Ττνῖ. Βανρ. Ηδυῦ. 

“Ἄν ἐλ656 (απᾶ ὃψ πιθαηβ οΓ) ἐΐδϑο ἰαδοιγδ᾽. ΟἿ, 120. 2171. Τυ. 28. 

1428 ἢ. ΤΠ5. ρῥυθαϊούϊοη οἵ Ἡθυϑο]65 γθοθῖνοϑ 105. {ΠΗ θα ἴῃ {πὸ Φι- 
λοχτήτης ἐν Τροίᾳ Οὗ ον ρορϑῖ. ΤἼΘ βϑῖηθ δι] θοῦ 15. ὑγθοϊθα οἵ ἴῃ ἃ Η]ΔῪ 
ὈγΥ Αοβθιιβ. Τῷῴδ᾽ ἀνδρὶ οὗὨ Θουν 56 γϑίθυβ ἰο ἘΡΡΡΙ ΕΟ 

1424--8, Οἱ, 1848---Τ. 

1424. πόλισμα] πτόλισμα Ἐ.' 
παύσει} “ Ῥξοιι νοἱϊ! ὃ6 γοϊϊουοα (οι 64) οὐ. ΟἿ 1879. 1488. (Βᾶ. Ν. 150. 

νόσου παυστήριος. 

1425, Οἵ, 1844 ἢ. 

ἀρετῇ τε {Ππ8 πι85. να]ρ, ἀρετῇ δὲ ὙΥαῖς. Βϑη. Βιιυρ, Ηδνὶ. οοη]. ΝΟΚ. 
ΕΙΡΊΗΪΣ. 

ἐκκριϑεὶς στρατεύματος) Οι. τοῦ στρατεύματος κριϑείς. ΟἿ, 1845. 
Ἑλλήνων ἕνα 1 κπριϑέντ᾽ ἄριστον. Ῥιηά. Ν. ὙΠ]. 7. ἀρετᾷ κπριϑιείς. 80 
χρνπο ΣΝ Ὅ0. 

1490. ἔς Ια; Ῥς.1. 105. Ποίαντος υἱὸν τοξόταν, ὃς Πριάμοιο πόλιν 
πέρσεν, τελεύτασέν τὲ πόνους ΖΙαναοῖς. Ἡομπ. θα. ἃ ΝΑΙ 

1426. μὲν νυ]ρσ. γὰρ ΥΥ αἰκοέ. Βαγρ. (Πάριν γὰρ ... βίου Ῥοὶπρ' ρῥ]δοοᾶ 
ἴῃ ἃ (ΡΔΥΘΏ 6515). φᾳ. Πάριν τε, τῶνδ᾽ ὃς ... 

ὃς τῶνδ᾽ αἴτιος κακῶν ἔφυ] Ἐπιν. Μοᾶ, 326. μὴ γὰρ λάϑη σε τῶνδ᾽ 
ὃς αἴτιος κακῶν. Τρ. Α. 884. Αὐἱδύ., Αν. 849. δ᾽ῆΆηωα. ὙΠ Τταρίὶο υυυθ 18 
ΑΥ̓͂Θ Φοοιβίομηθα [0 ΒΟ 06. 411] 0Π6 τβουῖθ5 οὐ {Π6 Ἰοηρ' νὰ ἴο ῬδΥϊθ.), ὈΥῪ 

γγ ποτ ὑπο βυβϑὺ τηϊδιι που] ηρ' γνῶ οοοδβιομθα, Οὗ ΔΛ]. 1192 ἢ, Ἐπὰν. Απάᾶγ, 
27160:1. “2 Β6 8, Ανρ, 698 1.:. ϑολη. 

1427. τόξοισι] Ἡομι. 11. β΄. 1718. τῶν δὲ Φιλοκτήτης ἤρχεν, τόξων εὖ 
εἰδώς. : 

ἐμοῖσι] ἐμοῖς Ἐ.. 
νοσφιεῖς ΔΑ. ΔΙΑ. Ταντη. νοσφίσεις Β. Κα. 1, Τὶ  εη, ΟἿ, οα ΑΔ]. 1027. 

(α, ΚΠ. 588. 
νοσφιεῖς βίου] “ 7οιι ευυἷϊ! ἀορνίυα οὐ {6. ὙΥὰπ βίου οἰ 64 “Ζύθοῃ, 

δορί. 982. καὶ τόνδ᾽ ἐνόσφισε. ΟΠο, 488. 491. Ἐπιμι, 211, 
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πέρσεις τε Τροίαν, σκῦλά τ᾽ ἐς μέλαϑρα σὰ 
πέμψεις, ἀριστεῖ᾽ ἐκλαβὼν στρατεύματος. 
᾿Ποίαντι πατρὶ πρὸς πάτρας Οἴτης πλάκας. 1480 
( 2 ῇ ν - - ΄ - 
ἃ δ᾽ ἂν λάβῃς συ σκῦλα τοῦ δηου στρατοῦ. 

1428. πέρσεις τε νυ]ρ. πέρσεις δὲ ΝΥ αἰκοῖ, Ἡαγῦ. ὁοη]. Νϑαοκ. Ῥου- 
᾿ῶ 05 τἱρθί]γ. Βαΐ οὗ, οἡ 1426. ΤῊΘ ρϑυῦῖο]α τὲ αἴνοι σκῦλα ἴῃ ΔῺΥ Οδδ6 15 
ῬΥΟΡΆΡΙΥ τἰρῦ, Ὀθοδῖιθα {Π|5. οἰϑῖιθ8θ. 15. οἴοϑϑὶν οοηηρθοίθα ἢ ὉΠπ6 φῥτθοθά- 
1ηρ᾽ ΟΠ68. ; 

σκῦλα ...] ΟἸ0165. Ὡηα ἔδημ1]165 Ροδβίθα οἵ νδυύΐϊοιιβ σκῦλα, Ὀγοιρῦ ἔτοτα 
. ΤΎΟΥ ὈΥῪ ὑποῖν ουθίδ πο υ 5, ΠΟ586. ΔΥΠΊ5, {Π|κ6 Ποβ6 οὗ Ῥμι]οοίοίθθ, νγθῖθ 8150 

ΘΧΒΙ 6. Ιῃ Ζβοι. Δρ. ὅδ. 10 15 βεϊα οὔ Ὁπ6 νἱοίογβ : δόμοις ἐπασσά- 
λευσαν (λάφυρα) ἀρχαῖον γάνος. Τῇ ὑπ ραβϑαᾶρ θϑίοσθ 5. ΔΠΠΠΙ51 0 ἢ. 56 ΘΙῺ5 
ἴ0ὸ 6 τπιϑᾶθ ἴο βἰτηῖ]αν σκύλα ΔΙτοδαν αἸβριαγοα ἴῃ {Ππ6 ἀνθ Ππρ' οὐ ΡΠΕΠ]οοίο- 
[65. ΤΠΐ5. οἰγουτηδίδμοθ 15 πιθ ΗΟ μΘ4 ὈΥ 411 ὑπὸ ΕἘρίο νυυϊίουβ. ΡΒ]]οβίτα- 
{τ5, Ηδγ, 806, 1, ἱπέογ 5 τι ὑπαῦ ῬαΠοοίοίθβ πα οδίαϊηθᾶ ἀριστεῖα λαμπρά. 
δοθῆ. Ζβοι. Αρ. ὅ00. Τροίαν ἕλοόντες δήποτ᾽ ᾿Δἀργείων στόλος | ϑεοῖς 
λάφυρα ταῦτα τοὶς καϑ' Ἑλλάδα | δόμοις ἐπασσάλευσαν ἀρχαίοις γάνος. 
Ἐπὶ ἬΠ|..7: ὑψηλῶν ἐπὶ ̓  ναῶν τέϑεικε σκῦλα πλεῖστα βαρβάρων. Τρῖι. Τ, 
14. ϑριγκοῖς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῖς σκῦλ᾽ ὁρᾷς ἠρτημένα; ΟἿ οἡ 1481. 

1429. ἀριστεῖ᾽ ..} Οοπηθοῦ ἀριστεῖα στρατεύματος (ςἔ. 1426.). Α]. 455. 
τὰ πρῶτα Ἰλνό ΕΝ ἀριστεύσας στρατοῦ. 404. γυμνὸν φανέντα τῶν 
ἀριστείων ἄτερ. 1. ᾳ. ἀριστείας κράτος Α]. 448. ὅο δευτερεῖα “{λ6 5οοοπά 
»γϊῖχε᾽. Ἡατχτοά. 1. 81. δοκέων ... δευτερεῖα γῶν οἴσεσϑαι. 82. εὐδαιμο- 
ψίης δευτερεῖα ἔνεμε τούτοισι. “ὝὍἴ1ΠΘ6 ἀριστεῖα (οἴ. Α]. 488.), ἀρρογεϊοποᾶ 
ἴο ῬμμηΠοοίθίθα τὼ 0Π6 σΘηΘΥ8] αἸν 1510) οὐ ὑΠ6 5001], αὐ Πθύ6 ορροβϑᾶ ἴο {Ππ6 
σκῦλα, ΜΠΙΟΩ ΠπΠ6 ψγὰ8 δροιῦ ἴο γυῦῖπ ἔγοπῚ Πἰβ Θμθηΐθ5 ΌΥ τηθϑηβ οὗ {Π6 
ΡῬον᾽᾽. ϑολη. ς 

ἐκλαβὼν Τάν. ἃ. (χα. ) Τατπ. ἐκβαλὼν 811 116 τ55. Τ᾿. δᾶ Α14. δίπουν 
ἐκλαχών. Οἵ. ΕἸ. 160. ὅπως πατρῴας τύμβον ἐκλάχοι χϑονός. (ΒΕ. 6. 
1337. τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἐξειληχότες (50 Μ. ἐξειληφότες νὰ]ρ'.). ΟΕ, Ῥου- 
50 84 Ηθο. 41. Τὴ6 βϑηηθ οουΥ θοῦ 0 15. Ῥγοροβϑα Ὀγ 410 Κ. ““Υού Ῥμι]οοίο- 
[65 νοῦ] τϑύμου οἰθίτη {Π|6 ἀριστεῖα 5. ἃ τἱρμύ [ἐκλαβὼν], πᾶ ἐχιβὲ ἴο 
ἃ ΘΔ πΟ6- γον ἴον. ἔποῖὴ [ἐκλαχὼν}᾽. (δι σο5.) ᾿Ἐκλαβὼν 5. βιυρρογίοα 
ὈΡΥ λάβῃς 1491. 

1480. πάτρας Οὐξὴλ πλάκας] ΟἿ, οπ 489, 
πλάκα Β. Κ. 1,. Τ' Τατχη. οἷο, πλάκας ΔΑ. ΔΙΑ. Βε. ΕτΗ, Βαδία, πλάκας 

Οἴτης πάτρας δι᾽]. ϑὅ6}01: τὴν πέτραν. 
1481. σκῦλα) Τθθα Υὑϑ]]οὸρ ὙγΘΥ6 ΘΧΠΙΙ 6 ἴῃ οἴου - Οἰπηθ5 Ὁ {πὸ ἰη- 

 Ββεθι απ οὗ τποιιηῦ (ἴω δπμα 105 πο θουΣ ποοα, πὸ Ποποιιγοα ἩΥΆ Κ]65 

85. 8' δοα (οἷ, Ἡδγοα: Ὑ1]1. 1176.).Ψ : 
σκῦλα τοῦδε τοῦ στρατοῦ ] “ϑροῖϊς ἔγοηὶ ἐλιὶδ αγημψ᾽. Βπαὺ {π6 5Ρ01]5 

νοι] 6 ταύμου ἴγοση {πΠ6 ορροβὶϊθ δύπν, ΟὈβουνοΘ ΒΈΌΓΡΟΒ, ὙΠῸ ΟοΟΥθοῦβ 
τοῦδ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ιδαίου στρατοῦ (ς011. ἼἼιιο. 1Π|. ὅ1. σκῦλα ἀπὸ ἡμῶν ... ἀνα- 
τεϑῆναι). Θομ ποία. γα σκῦλα πολεμίου στρατοῦ (85 δΔηβυνουϊηρ ούέου 
ἴο, πὸ στράτευμα οἵ {π6 ΔοΙεοδηβ, 1429. Ἠδ δ͵80 ριόροβθβ τοῦ Τρώων 
στρατοῦ (οὐ ταῦποι πολεμίου οὐ τοῦ δήου στρατοῦ). Ἡδιτηδπη Του ΥΎ τοδᾶ 
τοῦδε τοῦ στόλον (1. 6. “πηι ἠδ οαροαϊέϊον), ἀπ {πὸ βθθθ ἰ5. ρΡγυοροβοᾶ 

ΡΥ Βευρὶς, τ, σκῦλα Τρωϊκοῦ στρατοῦ. ΤΠ σκῦλα ᾿ιθγὸ 5ροϊζθὴ. οὐἨ Ἀρρθὰν 
ἴο Ῥὸ {πόοϑὸ νυ πῖοῖ π6 5ποι 14 Προ! (σὺ) ννῖπ ἔγομι {Π|Ὸ ΤΥ ο͵απ ἀσὴν οἷν {Π| 



ἀϑο. 5. ᾿ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 

τόξων ἐμῶν μνημεῖα πρὸς πυρὰν ἐμὴν 
κόύμιξε. καὶ σοὶ ταῦτ᾽. ᾿Αχιλλέως τέκνον. 
παρηνεσ᾽᾽ οὔτε γὰρ σὺ τοῦδ᾽ ἄτερ σϑένεις 
ἑλεῖν τὸ Τροίας πεδίον οὔϑ᾽ οὗτος σέϑεν᾽ 1480 
ἀλλ᾽ ὡς λέοντε συννόμω φυλάσσετον 
οὗτος σὲ καὶ σὺ τόνδ᾽. ἐγὼ δ᾽ ᾿Ζ“σκληπιὸν 
παυστῆρα πέμψω σῆς νόσου πρὸς Ἴλιον. 
τὸ δεύτερον γὰρ τοῖς ἐμοῖς αὐτὴν χρεὼν 

Π614, ΣῪ 5Κ11{ὰ] θεῖ οὗ ἀυομου νυ, εἰ αἸΒ. ΡΒ 64 ἰτοχ ἐπ ο56. ψν 10] 5Ποσ]α 
"6 ϑϑδίρηθα Ἰϊηὶ ὁ ὅπ ουρίπνο ἀπ ϑδοϊτῖηρ οὐ {16 οἷδΥ 1561 (Τροίας 
σκῦλα, 1428.). 

1432. τόξων ἐμῶν ὠνημεῖα] “Μοριογίαϊς οΓ᾽ πῖν ονυ ἀπὰ αν γοιυς. 
πυρὰν ἐμήν] 1. 6. {Π 5116. οὐ [ιἷ5. Ρ᾽16, που 10 15 ῬΡΥΟΌΔΡΙ6. ἐμεξ βοιηθ 

γ166 Κιπα οἵ ἐθιηρ]6 ννὰϑ γα ἰϊβοα ἴῃ Πὶβ ΠΟΠΟΙΙΥ, 

1438. σοὶ ΔΑ.1,.. Τ. σὺ Β. Κ'. 
ταῦτ᾽ τοῖοιβ [0 τῇδ [0110νν5. Βυβμηδπη τοις ταὔτ᾽. 
1484. παρήνεσ᾽] ΟἿ, 1289, 1814. 
οὔτε Α. Β.1,. Τ. οἷς. οὐ Καὶ. 
οὔτε γὰρ σὺ ...] ΟΥ 11ὕ, 1580. ««Τ]ιΘ ἀοοίγποιίοη οὐ ΤΎΟΥ 15. οἵξοι 

ΒΟΥ θα το ΝΘοΟΡΓΟΙΘηλ5, ἃ5. ἴο Οὐπου αἀἰδυϊρι5Ππ 0 Πϑύοθβ, στο ἃ5 ΑΟΒ1]1165, 
Α]ᾶχ, Αρδιηθιηποι, {Π|γ5865, οἷο, ὅο Ριμηᾷ, Ν, Ὑ11. δῦ. Πριάμου πόλιν 
Νεοπτόλεμος πράϑεν᾽". δολη. ΝΥ αΠΩΟΥ υἱρι]γ [ακοβ γὰρ ἃ8 ἃ ον αδα ιν 
ΡΆΤΟΙΪΘ, ἀπά σα ρΡοβο5. πὸ οἰδῖθθ γΠ10}} οοηὐαϊη5 ὅπ οαπι58 [0 μῈ μαύ Ῥϑίονο 
πῶ νυ πῖοῖ 16 ἜΧρ]αΐπρ (ΜαθΠι. 8. 0610.). 8 ττιϑῦ βρροβο ἀλλ᾽ ἴῃ 1486. 
1ὸ ΡῈ βαρ Ὀν γϑαϑοη οὗ {πὸ ᾿πῆτπιθηθο ὀχϑυοῖϑοα θγ {πὸ ραγθη!πθίϊο βοπηίοποθ. 

1480. τὸ (οτη. Β.) Τροίας πεδίον] Τῃ 15. ΘΟΙΠΡΥΘΠΘηϑῖνο 56 η86, “8. τὸ 
Θήβης πεδίον (Εὰ. Ο. 1812. Οἱ, Χοη, Απαν. 1. 2. 11. ἐξελαύνει ... εἰς 
Καύστρου πεδίον, πόλιν οἰκουμένην. γγ8 ποι] ρον τοι τὼ 
Τροίας Πέργαμ᾽. Οὐ, 841. τὰ Πέργαμ᾽ ἄλλον ἢ ̓ μ᾽ ἑλεῖν. 808. εἰ ταἀπὶ 
Τροίᾳ Πέργαμ᾽ αἵρήσοιμ᾽ ἰών. 011. 1934, : 

οὔϑ᾽ οὗτος σέϑεν] ὅο. ἄτερ. 0 98ὲ 

1430. ὡς λέοντε συννόμω] “Πῖκο ἔιοο ἰΐοης {παΐ γ6 φ0-πηαίο5᾽. 0 Οτο- 
ἰλο «πη ΟΥ̓ΒΙ] ΘΟ τι5 Π. ε΄. ὅδ4, οἴω τώ γε λέοντε δύω ὄρεος κορυφῇσιν | 
ἐτραφέτην, --- τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ᾽ Αἰνείαο ,“δαμέντε | καππεσέτην. Απά 
{Π|᾿γΥ 5865 ἃ πᾷ Ὀϊοπιρᾶθ, χ΄. 297. βάν δ᾽ ἴμεν ὥστε λέοντε δύω διὰ νύκτα 
μέλαιναν. 80 Ὁέδαίδε ΑἸδο Ὁ Ῥυ]αᾶθ5. αὐ οὩ]]οα λέοντε ... διδύμω 1ὰπιν, 
Οὐ. 1401, οὔϑούνθβ Βιισρθβ, ΟἷἾἉ, τὰπν, ΡΠ. 1589. λέοντε ΡΥ Έ ΤΟ (5ο Ῥογβ.). 
Ἡ ΡγοΙ: σύννομοι: συνήϑϑεις. 

1431--40. ἐγὼ δ᾽... ἁλῶναι] 760} (Φιιεοδῦ, Βόορ!ι. ρ. 918.) πᾷ 1,οιιῦ56}} 
(ΟΙΜΙΟΙ, ΧΙ, 171.) ἄμηιϊς ὉΠ15 ἃἢ ᾿πἰουρο] αὔϊοι. 

1451. ᾿“σχληπιόν) ΤΊιΘ 50π5 οὗ “ΖΒοι]αρῖτ5. ἃγ6 τηθῃ ]οΟΠρα εἰ. μἷ5. ὅο- 
50 164 ΠΘΌ]ΟΥῈ 1933, νΠΘΥ6 566 ποίρ. 

1438. παυστῆρα] Οἵ, Ἐ]. 804, 
νόσον σῆς πέμψω Ιζ. Τρ 15. ἀάγοθθϑα οὐ οοῦγθα ἴο ΡΙ]οοίοίοβ. 
1489. τὸ δεύτερον) ΟἿ, ΑἹ. 1299 ἢ, Τὰν. ΤῊ. 8150. Ἡδγοι]ο5. Ππϑᾶ ρίο- 

νἰοιΒΥ ἰακθὴ ΤΎΟΥ, τππᾶρν 15. Κίηρ Τιδοιηθᾶοη. Ηροηι. 1]. ε΄. 638. ΡιΙπά. 
Ν. ΤΡ, 421, Ρυορ. 1ΠΠ|, 1, 82. “7γο7α ὑϊ56 αἸωρὶ πιρμῖηθ οαρία ἡ". 

αὐτήν] Τ. ο. τὴν πόλιν Ἴλιον, ΟΥ̓́ΡΟΥΠαρ5 Τροίαν. ὅὃ0. αὕτὴ (50. ἡ 



ἘΦ λα νυν ΕΝ ΡΥ ΨΥ τὸ, ον ὙΠ ΨΎΕΥ ΟΝ νὰ τι ΝΜ ΡΠ ιν γος 
δ γοο κω πο ῆρτς ὑα υὐγλλνοῖνς πο εσ δηλ τ ον ναῦν ον ἐς ὀρ δ σουσσς 

ΦΙΛΟΚΤΉΤΗΣ. 981 

τόξοις ἁλῶναι. τοῦτο δ᾽ ἐννοεῖϑ᾽, ὅταν 1440 
πορϑὴτε γαῖαν, εὐσεβεῖν τὰ πρὸς ϑεούς. 
[ὡς τἄλλα πάντα δεύτερ᾽ ἡγεῖται πατὴρ 

νόσος, οἴϊον {πὸ ποιιΐΐου νόσημα) ἰῃ Τῦϑ8.ι Βιυτροθ᾽ οογγοθοίίου αὔτ ἣν 15 
ααϊΐθ πΠΘΟΘΘΘΘΥΎ. 

1440. τοῦτο δ᾽ ἐννοεῖσϑ'᾽ {Ππ|0 155. ντ]ρ.. ΔΒ [π6 ταϊα]6. ὁσοι5. ΠΟῪ ΠΟΥΘ 
6156. ἴῃ ΟΡΙΙΟΟ]65, νῃ116 {πὸ «ούῖνθ 4065 ἔγθαπθηῦν, ΕἸ 5] 6 (84 Μοα, 802,) 
γγ οι] ριοίεν τοῦτο δ᾽ ἐννοεῖϑ, ΠΟ] 15 βἀορίοα Ὀγ Βιχρθβ. μα, Νϑποῖς, 
ΓΠῚ5. σΟμ βίοι. τν10}} {1Π|6 ΤΥ̓ΔΠΒΟΥΌΟΥῈ 15. ὃ ΟΥῪ ΘΟΙΠΙΠΟΏ ο1Π0. Ῥου] 5 μον- 
ΘΥΘΙ {πὸ ἔγιθ γϑαϊηρ' 15 τοῦτο δ᾽ εὖ μέμνησϑ'. Οἱ τοῦτό νυν μέμνησϑ'. 
Οὐ τόξοις ἁλῶναι ἘΕΟΣΣ Ν καὶ μέμνησϑ'᾽, ὅταν οἷο. 'Ἔννοεῖ ΧῊ ΒΘΟΠῚΒ Παγα]ν 

. ΧΙρ δ, ἴον 16 τηθᾶῃ5 “ἰμίθηα, ρμγροδο. ὃ0 (Ε4. ἘΠ. 380. ἐννοεῖς ἡμᾶς προ- 
δοῦναι. Δηΐ. 004, “τ τόρ ἴο {Ππ|6 θη πηθηΐ οἵ, Αρϑηι, 586, δὲ Ὁ, 
δὺ σέβουσι τοὺς πολισσούχους ϑεοὺς, Ι οὔ τὰν ἑλόντες γ᾽ αὖϑις ἀνϑα- 
λῷεν ἄν. Τῃ Ῥοΐι ραϑϑαρθα ὑπο 15. ἂπ ὩΠΠπβίοη ἴο ὑπὸ νἱοϊθποθ 5π086- 
ΘΠ ἀοηθ Ὀγ Νορορίοϊθηηϑ ἴῃ 5] αγίηρ ῬΥϊδη αὖ {ΠπΘ αἰΐαν οἵ “πιριΐοι, 
ἃ Ὀγ Α͵]ὰχ ΟἸ]θιθ. ἴῃ νἱο]αύπρ' Οδδθαπᾶγα ἴῃ {Ππ0 θηρ]6 οἵ Μίπθυνδ", 
διροδ. “ΓΑ βο]θιηη νυαγηΐηρ' ἀραιϊηϑῦ οὐπο ν ἴο πὸ νϑηαπ15Πη64, ἀηα ἜΘ 
ἀοβθογαθοη οὗ π6 ΤΎΟ͵Δη [θη ρ]65: ΟΥ̓ Π]65 Ὑμ10 ἢ, ΔοοονἸηρ' ἕο {Ππ|6 ταν], 
ὙγΘΥ6. Θοχημ θα Ὁ {πὸ ΟὙθοῖκβ αἴθου {Π|ὸ [811] οἵ ΤΥ, Δ πα ἴῸΥ ἡ] ἢ {πον 
ὙΘΥΘ ΒΘΥΘΥΘΙΥ ραπΙϑ θα οί οα {πὸ Ποιηθυναα γουαρθ ἀπ ΟῚ {Ππ61} γὸ- 
ἤαγη. ΟὐἸηραγ8 ἃ 51111180 ννϑυ ῖηρ' ἴῃ «Ζβοι, Δρ, 529 {., ὅπ {π6 παυγαῦϊνο 
οἵ Νοβρίου Οαγβ5. γ΄. 1301, ΗδυΆΚΙο5, 0 ἰ8 πού Ξρθεακίηρ' ΟΥ̓ΔΟΙΠ]ΔΥ, 
χϑίθυϑ ἴο {π6 οὐτι6] ἐγοαϊηθηΐ οὐ Οδβραπαᾶγε Ὁ Α]αχ, {Π|Ὸὸ βοπη οὗ ΟἸΪΘιι5, πα 

ἸΠΟΥΘ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἴοὸ {πὸ τητιγᾶθυ οὗ {πῸ ἀροᾶ Ῥυΐαμι θϑίογθ ὅπ6 αἸΐαν οἵ Ζεὺς 
ἕρκεῖος ὈὉΥῪ ΝΟϑορίοϊθηιιιβ, ὙΠῸ νγὰβ ΠΙμ561 εἰίογνν αι 5. ἀϑϑαβδιπαίθα, αἵ 
ΤΟΙρΡμ: πδποο {πὸ ριόνοῦν Νεοπτολέμειος τίσις, 50, παϑεῖν ὁποῖόν τις 

,. καὶ ἔδρασε, Ῥαιι5. ΙΝ, 11. 8.᾽ (8ολη.) Δ δῖον οαπίοη 15 σίνθη ἴῃ ΖΒ}. 

Αρ. 8832, ἔρως δὲ μή τις πρότερον ἐμπίπτῃ στρατῷ | πορϑεῖν ἃ μὴ χοὴ. 
κέρδεσιν γνικωμένους. 

ὅταν πορϑὴτε] “ ἩἼοη ψοῖ ἄγ γαυαφίηρ ἢ. 
1441. εὐσεβεῖν τὰ πρὸς ϑ'εους] “70 6 γρίοιι5 ἵπ πιαίίον8 {μα ΦΟΉΘΘΥ 

{6 φοῖε". Οἵ. Απί, 1800. χρὴ δὲ τὰ γ᾽ εἰς ϑεοὺς (χοὴ δ᾽ ἐς τοὺς ϑεοὺς, 
οἵ, 1381., οὐ χρὴ δ᾽ ἐς τὰ ϑεῶν) | μηδὲν ἀσεπτεῖν. (Ε4. Ηπ. 8681. Ομα. 
ΟΕ, 9181 Ιβοου, Οὐ. ΧΥ. 8. 109. οὔτε τὰ περὶ τὴν πόλιν οὔτε τὰ περὶ 
ἡμᾶς αὐτοὺς κακῶς διωκηκότες. ϑΟΡΠΟΟΙΘ5᾽ ΥΘνθύθηοθ Ὁ πὸ σοοᾶβ 15 
γ7 611 Κπονῃ. α. εὐσεβεῖν ἐς τοὺς ϑεοὺς (Λπΐ. 781. εὐσεβεῖν ἐς τοὺς κα- 
κούς). Οὐ εὐσεβεῖν ϑεοὺς πέρι (Επι. ΑΙο. 1101. καὶ δέκαιος ὧν ... εὐσέ- 
βει περὶ ξένους). Οὐ εὐσεβεῖν δεῖν πρὸς ϑεούς. ΤΠ αὐθοῖκα βοϊα δἰ ποὺ 
εὖ σέβειν ϑεοὺς, οὐ εὐσεβεῖν εἰς (οΥ περὶ, Επι. ΑἸο. 1151.) ϑεούς. Υ͂. 
ῬοΟΥΒ. δα Ῥῆα. 1821. 

1442. 4, ΤἼΊ656. ὕπγθθ ᾿ἰπθ5. 16 ΡΥΟΌΔΌΙΥ δ ἰπίουροϊαίίοη. ΤΠΟΥ δι 
Ὀγδοκοίθα ἃ8. ϑριιγίοιιβ Ὀγν Πιμᾶ. (νοϑθ ποίθ 566) ὅομη, Νὅαποις, ΤΠ] Ἰαβί 
ΟἾΪΥ 15. Ὀγδοϊζοίθα ᾿γῪ Ποτη. Υαμα. Παγῦ. Βουρῖς, ὙΤΠ6 Θρθθοι οἵ Ἡδυοῖίοα 
645. τηοϑὺ 5. ΔΙ ΕΥΤΟΙ ΒΘΘΟΙΒΣΗΡῚΥ 16] ν. 1441. 

1442, τἄλλα πάντα] τἄλλ᾽ ἅπαντ᾽ Β΄. δοῖεν. 
δεύτερ᾽ ἡγεῖται) “(πεδίον οὐ Ξοοοπάανῃ ἵηιρογίαηςο". Οἵ. (4. Ο, 301. 

δεύτερ᾽ ἡγεῖται τὰ τῆς | οἴκοι διαίτης, εἰ πατὴρ τροφὴν ἔχοι (ἕξει τρο- 
φήν Ὁ). Εν, 390, κἄστι πρὸς τὰ χρήματα | ϑνητοῖσι τἄλλα δεύτερ᾽. 



988 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ : 

Ζεύς. ἡ γὰρ εὐσέβεια συνθνήσκει βροτοῖς " 
ἫἋ -Ὕ"Ἕ Ἃ 4 3 2 4 

κἂν ξῶσι κἂν ϑάνωσιν, οὐκ ἀπόλλυται.] 

1448. ἡ γὰρ εὐσέβεια συνϑνήσχει βροτοῖς {π6 1τη855. ΑἸΙ4. Ταχη. ὙΥ ἃς. 
Βαεαίίπηι. Μαΐ. Τῖπα. ὙΥαμα. Νοῖς, Τγυν. (“ απιοα τηῖγ Υ15 7, Οὔδουνθθ Ῥοῦ- 

50η) Βοποᾶ, οὐ γὰρ ἡὐσέβεια (οὐ ηὗσ.) Οδᾷ. ΒΥ. Μυβρν, ιν. Ἐν. 56... 
Βευῦν. Ηρδυῃ. Υαμα. (1π ποῦ. οὐ.) Βατρ, Ἡδχῦ. βομη. ϑαγῆ. 4150 Οδΐαϊκου, 
(Ααν. Μῖβο. Ῥοϑβϑί. ΧΙ. ρ. 818 Ἐ) ῆΥε5561. (Ουβουν. ρ. 95.) Ἰδανγθβ. (Μ. Ὁ. 
Ρ. 2341.) αδϊοῖκ. (δὰ Ῥῆίοη. 407.) Τοῦρ. (1π δυϊά. 1. 168, 207.) Ῥοχιβ. (ΛΔᾶν. 
Ρ. 301.) οὐ γὰρ εὐσέβεια ... ΒεΥρὶς. ἘῸΤ [π6 οτᾶ815 ηὐσέβεια οἵ, οὐ (Πα. 
Ο. 116. ηὐλάβεια. Απᾶ ἴον {πὸ οοπἤπβίοη οὗ ἢ επᾶ οὔ ν. ἘΠΠ15]. δα Ἦβθι. 
ο87. γνακοῆβια (β81ν. Οὐδ. ἃ. 76.) οοπ͵θοίαγοβ συντρέχει ἴον συνϑνήσκει. 
γοχ (δα Απί. 8390.) ργόροβββ: τὸ δ᾽, (οὐ γὰρ εὐσέβεια ... ϑανωσιν)ὴ, οὐκ 
ἀπόλλυται. ΤΠ6 οοΙπίηοη γϑϑαϊηρ' 15, 1 ὑπίηῖκ, πηαουθίθαϊγ τἰρῖῦ, ΟἸΠοΥ- 
υνῖθθ ὕπο σου 6, ἃ5 Βϑμθαϊοῦ 71π50}Υ οὔβθινθθ, ἃ ψυθίομρα ἐδιι!ο]ορν, 

οὐ συνϑνήσκει ἀπ οὐὖκ ἀπόλλυται Ὀδίηρ' Θατίνα!οηῦ. Ριθίυ, Ὀδίηρ' 8.5 1 
66 ρᾶχῦ οὗ ἃ τηϑη᾽5 561, ἤθυοὺ ἰθανθθ πὶ, θαὺ [Ὁ]]ονν 8 πΐτα ἴο ὑΠ6 ὅγῶνθ, 
ἴο γθοϑῖγ 105 Ὑϑυγασα ἴῃ ϑηούμοι σου. 1) 1η4: “1. 6. βτηπ] τα Ογούμῃ 46- 
Βοδηατ, τιουϊθηΐθβ οομηῖἑατγ ). ΑΟ ΠΠΟΥ̓ΟτΙ5. ΙΔ ΟἹ ὅπ6 ἀοτ1016 τηθϑϊηρ' 
οὗ {π6 γεν συνϑνήσκειν ΟΟΟΌΥ5 ἴῃ [π6 ΕἸοΟρΡΒ οἵ Αὐἱβδύορμδμῃθθ, Ὑ ΠΟΙ 
ΖΘ Ου]τ5 ΘΟΙΆΡΙ ΔΙ 8 οὗ 1π6 ἱπθαα! νυ Οὗ Ὁπ6 οοπίθϑὺ ᾿Ὀθύνγθθῃ Ὠ1η561 δηᾶ 
Ἐιν ρΙά65, ν, 808, ὅτι ἡ ποίησις οὐχὶ συντέϑνηκέ μοι,] τούτῳ δὲ συντέ- 
ϑνηκεν, ὥσϑ'᾽ ἕξει λέγειν. ὙΠΟ. ραβθαρθ, ὈθΙμρ' 50. ΨΥ ἀρΡροβίξο, 1 δ} 
ΒΕΡΥ ΒΘ 5ῃου]α ἤᾶγο οϑοδρϑα {πὸ ΘΥ68 οἵ 50. ἸΔΗ͂ ΘΟΙΠΙΠΘὨ ΟΥ̓ Β. Οοι- 
Ρϑγ6. 4150 Επτ. Τοιαθη, ΕἾ. 1. ἀρετὴ δὲ, κἂν ϑάνῃ τις, οὐκ ἀπόλλυται, Ι 
ζῇ δ᾽ οὐκέτ᾽ ὄντος σώματος" κακοῖσι δὲ | ἅπαντα φροῦδα συνϑ'ανόνϑ᾽ 
ὑπὸ χϑονύός. (Λ ΐοῖι ραββᾶρθ 15 δἀδιιοθα Ὀγ Τοῖρ. ἴῃ βαρΡουΐ οὗ 15 τοϑα- 
ἴπρ᾽ ἃηᾶ Θχρὶαπαῦϊοι.) Αμαν. 112. οὔτοι λείψανα τῶν ἀγαϑῶν [| ἀνδρῶν 
ἀφαιρεῖται χρόνος" ἃ δ᾽ ἀρετὸ ὶ κἀν ϑανοῦσι λάμπει. Μεπεπᾷ. τηοη. 27. 

ἀνδρὸς δικαίου καρπὸς οὐκ ἀπόλλυται. ῬΈΙ]ΘΙ ΟΠ, ὑτδρ᾽. ϑοὈ. 9, 21. τοῦ " 
γὰρ δικαίου κάν βροτοῖσι. κἀν ϑεοῖς | ἀϑάνατος ἀεὶ δόξα δέαεε εν μό- 
νου. ὅορῃ, ΕΥ. 302. ἀρετῆς βέβαιαι δ᾽ εἰσὶν αἵ χτήσεις μόναι. Ἠ!ρροοι. 
οἄ, Εοδ5. Ρ. 466. καὶ τοῖσι μὲν ον ἐλασσώ τε καὶ ὀλιγοχρόνια, τοῖσι δὲ 
παραμένειν ἐς τὸ γῆρας τὰ νουσήματα καὶ συναποϑνήσκειν. ΦΠδη. 8. 
δι. ν. Ἐπίκουρος: Λυττῶν οὖν ταῖς ἐπιϑυμίαις ἦν, ὡσπεροῦν καὶ ἐκεί- 
νῶν σὺν αὐτῷ τεϑνηξομένων. Πιοᾶ. Κ1ο. 1. 2. τοῖς μὲν ἐν τῷ ξῆν μηδὲν 
ἀξιόλογον πράξασιν, ἅμα ταῖς τῶν σωμάτων τελευταῖς συναποϑνήσκει 

καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ κατὰ τὸν βίον. οἴο. ΦΖόβορῃ. Λαΐ. 20, 2, ὅ. ὁ καρ- 
πὸς οὐκ ἀπόλλυται ὁ τῆς εὐσεβείας. 8. Φοη Αροολὶ. ΧΙΨ. 18. ἐδ οἵ 
νεκροὶ οἵ ἐν κυρίῳ ἀποϑνήσκοντες ... τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀχολουϑεῖ μετ᾽ 
αὐτῶν. Οἷο. 46 Ατηΐοῖ!. 27. “ΠΕ[λὶ χιΐάοηι ϑοίρίο, φιιαηιφψιαηι 65 ομὔϊο οΥΘρέμ8, 

υἱυϊέ ἐαηιθγὰ 56 η ΡΟ 6 υἱυοί; υἱγίμέοην Θηΐηι αηιαυΐ {{{1π|5. υἱγῖ, χοῦ δα ϑιϊποία πολ 

651". Ἠογ. Οα. 11. 2. 21. “υἱγέμιδ γϑοίμαθη8 ἵηιηιογ 5 πον 1 οοὐἰπιπι.) ὥθηθοδ: 
“πεηφμαηι ϑέμφίας βογέμν αὐ μπιϑγας 1 ἱποίψέα υἱνέμα. ἈῬΠαῖτθρ. ΗΠ ηνν ΙΥ. 
«Ααϊΐοιι, απα ἐαΐα ἐλ ργαῖδο τοῖμμι ἐλοε ἰο λδαυ π᾿. Βυχροθ αποίοβ ἔγοια Τμονο- 
Ιδο6᾽5 Τωοοιβία: “ΑΠπα Ποὺ θυ] ἴϑιημθ μ6 γϑϑα, θη 411] θαῦ νοῦν νἱγύπο 

Ῥ Πδα 55: ΟἿ ὁ. πα, ΟΠ ΣΙ 
ἡ ... εὐσέβεια) “116 ἐγοαϊέ ὁ ριοίψ". 80 ΕἸ]. 968. εὐσέβειαν ἐκ πατρὸς 

κάτω ϑανόντος οἶσει. Απί. 9324. τὴν δυσσέβειαν εὐσεβοῦσ᾽ ἐκτησάμην. 
Οἵ, οἡ 1420. 

1444. κἂν ξῶσι ἰ5 «ἀᾷἀοᾷ [ὉΥ {Ππ|0 5816 οὗ ὑποίουοα! οαα 61] 15] ππθηΐ, 10 
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ΦΙ. ὦ φϑεγμα ποϑεινὸν ἐμοὶ ἰρλ θὰ 1110 

χφόνιός τὲ φανεὶς. 

οὐκ ἀπιϑήσω τοῖς σοῖς υὐϑοις. 

ΝΕ. κἀγὼ γνώμην ταύτην τίϑεμαι. 

ΠΏ15} ΟΥ̓ [Π6 δ Πη6515. ἈΑοοογάϊηρ' ἴο ΘΟ η6Ια,, {115 ν 586. ταρθδΐθ {86 
ἰᾶδω 1αϑὺ ΘΧΡΥΘΘΘΘα 1} 5Ο]ΘΙΏη ΘΠΘΥΡῪ. ΤΊ]ϊθ5 Π1η6, Ὁποιρὴ [Οὰπα ἴῃ 8]] 
{πῸ πι55. δα ἴῃ δα. ν, εὐσέβεια, 15 ῬΥΟΌΘΌΙΥ ἀη πίθου ροϊαύϊοι Ἐχρ] παύουν 
οὗ 1448. Τὸ 15 Ὀγϑοϊτοίθα Ὀγ Ηδυη. Ηδυῦ. γυαμά. Βευρῖκ, Νϑιοκ, (4150 1448.) 
Οἵ, ου 1442. 

1448. φϑέγμα ... πέμψας Οἵ 845. βαιάν μοι βαιὰν πέμπε λόγων 
φάμαν. 149. παρέπεμψεν ἐμοὶ | στόνον ἀντίτυπον. “7αγοη8]. Χ]Π]. 114. 
“ηυξίογα υοσθηι] ἀοδιεγαδ᾽. Φϑέγμα, οὔβοῦνοθ ΠΟΥ, ϑθθὴβ 0 6 {Π6 
ἀϑτ|8}} νυουα ΤῸΥ {Π6 γοΐϊοθθ ΟΥὁ τὐξούϑηοθ οὗ ΔΩΥ͂ αἰ 1 γτορυθϑθηΐθα ὁ {6 
βαρ ΑἹ. 14. (901. 11). 
[3 1440. χρόνιός τε φανείς} “Απα ἐλαΐ παϑδὶ ἀρρέεαγεά 0 Ὧϊ6 ΠΟΥ 80 ἰοΉΩ 
α ἐΐηι. Αὐῖβί, ΤΠ 65, 912. ὦ χρόνιος ἐλϑὼν σῆς δάμαρτος ἐς χέρας. 

1441. οὐκ ἀπιϑήσω τοῖς σοὶς μύϑοις ἰΑν. ἀκ δε ίοοτν: 5 νας: οὐκ ἀπει- 

δήσω Β.1,. ρΡυ. “Υε 816 οὗ ορίῃίοῃ ὑπῶῦ {π6 Αὐὐο ρμοθῦβ ΠΘΥΘΥ τιβθα {116 
γον ἀπειϑέω, Ὀδοδιβθ, 1 τα ταϊϑίακα ποῦ, ὑΠῸ6ὺ πϑᾷ πὸ 50} ϑα]θοίνθ ἃ5 
ἀπειϑὴς, θαὶ ἰοντηθα οοιπροιπᾶβ οὗ {π|5 βογὺ ἔγοιη {π6 δογίϑ ἔπιεϑον. -- 
Ἡοτμθὺ ΔΙ νυ 8 πι865 ἀπιϑεῖν τὶ 0ΠπΠ6 5θοομᾶ 50118}]86 5πουι)᾽, ΟΌΒΟΥν 5. ἃ 
ὙΥΥΙΓΘΙ (ΒΙοταῆθ!α, 1 Ῥ6]1θν 6) ἴῃ π6 πατί. Πον. ΙΧ. 808. 10 15. ὅπ νγ ἤπα 
ΡΥ 5 ἀπιϑεῖν ἴῃ Ἡοιημοι (5 ἴῃ 1]. α΄. 220. οὐδ᾽ ἀπί ϑησεν Ι μύϑῳ ᾿49η- 
ναΐης. ζ΄. 102. οἴς.). ὅο. αἰϑδὸ Ῥιηά, Ρ. ΤΌ. 86. οὐδ᾽ ἀπίϑησε νιν. Βαΐ 
π6 οἴου ἕουτα ἀπειϑεῖν 15. [π6 τπιβιι8}] ομθ ἴῃ Αὐΐο αγθοὶς, ΟἿ, Ζέβοι. Δρ. 
1057. πείϑοι᾽ ἂν, εἰ πείϑοι᾽" ἀπειϑοίης δ᾽ ἴσως. (ὝΠοΥΘΟ, 1 ΠΘΟΘΒΒΘΥΥ, 

γγ8 τηϊριὐ οοτγθοῦ: ... εὐ πείϑοιό γ᾽" ἀπιϑοίης δ᾽ ἴσως.) Ἐπ:. Οὐ. 81. ὄμως 
δ᾽ ἀπέκτειν᾽, οὐκ ἀπειϑήσας (ρουπᾶρ5 ἀπιστήσας) ϑεῶ. ᾿Δἀπειϑεῖν οὐ- 
ΟἾ15. ΠΘαΠΘΗΔΥ ἴῃ Ρ]αῖο (85 Τμορρ, ΧΙ. 910 Ο. ἐὰν δέ τις ἀπειϑῶν τού- 
τοις ... ὄφλῃ), πόνον ἀπιϑεῖν. ὅ0 ἀφειδεῖν ἔγοιη ἀφειδής. Εὐπιϑεῖν 
ΟΘΟΥ5. 1ἢ Ηἱρροονα" 65. Ρουδαρ5. ὑπογοίοσο ἀπιϑεῖν εὐπιϑεῖν ἀπιϑ'ὴς δΥΘ 
Τοηΐο πᾷ ορῖο ἔοσιηβ, ἀπειϑεῖν εὐπειϑεῖν ἀπειϑὴς Αἰ. ΤΊ ορῖς ἔουιη 
15. ῬΡΤΟΡΘΥΙΙ͂Υ 884 ΠοΥΘ ἴῃ δηθρεθϑῦϊο Ἰπηθίσθ. ΒΙοιηΠ614 (οι Ρύομι. 841.) οοη- 
βἰ4ουβ εὐπιϑὴς, τοὺ εὐπειϑῆὴς, [1|ὸ ΡΥΟΡΟΥ ἔογτη ἴῃ {Ππ6 ΤΥΑρΡΊο νυ ίουβ; ἀπᾷ 
ἰουτηθα ἔγομι {Π6 βθοομᾷ δουῖβδῦ, 85 εὐγενὴς, εὐσταλὴς, εὐλαβὴς οἷο. ὴΥὲ 
Ππα ἀπειϑὴς ἴῃ ὅορ!ι. ΕὙάριη, 40. ΤΉ. 11. 84. Ῥ]αῦ. Τιορρ'. 980 Β. εὐπειϑὴς 
ἴῃ Ζβοη. πη. 798. Δρ, 2605. ΟἸο. 257. Ὀῆθι. 618. ΤΏΘορη. 1288. Ἐπαν. 
Αμπᾶγ. 820. οἴο. ἀπείϑεια Χοϑη, Μϑηι. 111. ὅ. ὅ. εὐπείϑεια Τίπι. Τωοου, 104 Β. 
δυσπείϑεια Δρρίαπ. Β. Ο. 1. 48, Βα τπ6 πιθύτθ γϑααῖνοβ εὐπεϑὴς ΖΈ 50}. 
Ῥχομι. 888. Αρ. 982. Οἱ, ΕἸ. 562. πειϑὼ (πιϑὼ 1,.. ἘἸπι5]. «ἃ Ηον. 968. 
Τῇ πθοθϑβαῦυ, νγὸ πηρης οογθοῦ που: οὐ σοῖσιν ἀπειϑήσω μύϑοις. ΟΥ 
οὐ δεῖ ἀπειϑεῖν τοῖς σοῖς μύϑοις. Οὐ οὐδὲν ἀπειϑῶ ... Οὐ οὐκ ἂν 
ἀπειϑοίην σοῖς τρήρομς Οὐ οὔτι ἀπειϑήσω ... ΟἿ, 1800. πῶς ἀπιστήσω 
λόγοις | τοῖς τοῦδ᾽ 

1448. γνώμῃ ἐῆτμς τίϑεμαι Α. Κα. Τὶ. Τ. ΑΙα, Τανη. Βυ. Ηδτηι. νΥπαμᾶ. 
Τι1πηα. 11. ὅομη. Νϑαοκ. (6011. Η ο]1οα, 11. 29.). γνώμην (ϑιρν, η)ὴ ταύτην τί- 
ὅεμαι Ἐ. ἘΠΕ], (4 Ηογ. 1003.) Βαγρ, Νδποῖς, “γνώμῃ ταύτῃ συντίϑεμαι 
Πα]. γνώμῃ ταῦτα τέϑεμαι ᾿᾽, γνώμην ταύτῃ τίϑεμαι οι. Βουρὶς, 
ῬΙπᾶ, 1Π|. δογῖ, Πουνν, γνώμην ταὐτῇ τίϑεμαι 1 οθυ, (4 802.) Πανὲ, 6 

ῬΠΑΥΘΈῈΒ, ΒΟΡΒΟΟοΙ͂Θ», ᾿ 19 
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ΗΡ. μή νυν χρόνιοι μέλλετε πράσσειν. 
οὔρος καὶ πλοῦς 1450. 

ὅ6}0]. ΧΡ Αἴ η5 ὈγΥ συγκατατίϑεμαι. ΤΠ ἔστι γρδ]ηρ᾽, " Ὁπίηϊς, 15. γνώ- 
μὴν ταύτην τίϑεμαι. ΟἿ. Αὐῖϑῦ. Ἐ)οο]. 658. κἀγὼ ταύτην γνώμην (80 [Π6 1η88. 
απ να]ρ. ταύτῃ γνώμην Ὀϊπᾶ. νΓΟΠΡῚΥ) ἐθέμην. (Ὀἰμά: “φυοά 51. ΦἸΤΟΥ 
Ἰοοῖιβ. 6 Χ ὉΙΤΘγῸ Θϑῦ ΘΟΥΙ ΘΠ τ|8, ΒΌΡΠΒΟΟΙΙ κἀγὼ γνώμην ταύτῃ τίϑεμαι, 
ΑὙἸ5ΓΟΡΠΔΗΣ κἀγὼ ταύτῃ γνώμην ἐθέμην γοϑύυϊθιθηαπτηῃ 6υ1}.) ΡΙαῦ. μορτι Π, 
0714 Α. οὐκ ἂν τιϑείμην ταύτην τὴν ψῆφον. ΤΠΘΟΡΙ. 111. χρὴ. . γνώμην 
ταύτην καταϑέσϑαι. ΔμαοΟΙ 65 Ρ. 20, 9, ἡνίκα ἀπωλέσαμεν τὰς ναῦς. 

τίνα γνώμην ἔϑεντο περὶ ἡμῶν οἵ ... σύμμαχοι; Ἡδτοά. ΥἹΙ]. 82. ΕΝ τὸ 
ϑέμενος μὴ στρατεύεσϑαι ἐπὶ τὴν τπλἠκέϑινῃ ἡ θυ! δ. τοὶ αὐτὸς ... ταύτῃ 
πλεῖστος γνώμην (τῇ γνώμῃ γα]ρ..) εὐμί. Χρη. Ογυ. 1, 8, 14. σὺν τῷ 
νόμῳ δεῖν τὸν δικαστὴν τὴν ψῆφον τύίϑεσϑαι. Πγοῖαβ ΧΧΙΝ. 29, τὴν 

αὐτὴν ψῆφον ϑέσϑε. Ξϑ᾿τΔΠ]ΠΑΥΥ Ηογοά. ΙΝ. 31. τήνδε ἔχω τὴν γνώμην. 
11. 21. τήνδε ἔχω γνώμην. 1. 207. ἐγὼ γνώμην ἔχω ... τὰ ἔμπαλιν "ἢ 
οὗτοι. ἘΠῚ: {8. τίϑεμαι ψῆφον πείϑεσθαι “αρείωῳ. 1Π7|. 80. τίϑεμαι ὦν 
γνώμην, μετέντας ἡμέας ψοναρχίην οὕο,». 111..82. ἔχω τοίνυν γνώμην, οἷο. 
1)6η. Ρ. 19. τίν᾽ ἂν οὖν οἴἶεσϑε τοὺς προγόνους ὑμῶν, εἰ λάβοιεν αἴσϑησιν, 
ψῆφον ἢ γνώμην ϑέσϑαι; 180. ΝΗ. ὅ9. τίϑεσϑε τὴν ψῆφον, ἡ δίκαιόν 
ἐστιν. Ετα:. ΒΠ65. 180. τήνδ᾽ ἔχω γνώμην. Γνώμην τίϑεμαι 15 Θαπΐνα!θῃΐ 
ἴο γιγνώσκω, δηᾷ γνώμην ταύτην τίϑεμαι ἰὸ ὧδε γιγνώσκω. 50 ἔϑου φόνον 
ἴον ἐφόνευσας (ΒΕ. Ο. ὅ42. 50 4150 τίϑεσϑ'αι ἐπιστροφὴν, πρόνοιαν, 
σπουδὴν, οἷο. Ἦοπι. 1]. α΄, 62ὅ. αὐτὰρ ᾿“χιλλεὺς Ι ἄγριον ἐν στήϑεσσι 
ϑέτο μεγαλήτορα ϑυμόν. ΤΠΘΟΡ 8 89, καϑαρὸν ϑέμενος νόον. Τγι- 
ἔξθῖι5 ΚΡΟΡ. ἘΠ Ρ5890: ἐχϑρὰν μὲν ψυχὴν ϑέμενος. ΖΒο.ι. Ῥτοιῃ. 108. τι- 
ϑέμενος ἄγναμπτον φρένα. Ῥοῖδβ. 139. φροντίδα κεδνὴν καὶ βαϑύυβουλον 
ϑώμεϑα. ΜΥαπαοΘν 5ῈρΡΡ]165 ψῆφον (1. 6. “1 οο ἀδοθαθ ἰο ἐλὶβ ορίηίοη), τὸ- 
[ουυΐηρ ἰο Ηδπιβϑί. δα Ὑ Ποῖ. Μ. ν. ϑέσϑαι. Τίϑϑεσθϑαι (50. τὴν ψῆφον, 
ὙΠΟ. 15. βοιηθύϊηηθϑ 4464) ἴπ {Π6 5θη86 οὗ συγκατατίϑεσθαι “0 ἀργε8 ἴο 
ω ἐμίηρφ᾽,. 5 οἴδθη ἔοπῃᾷ, ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ Ἰαΐοι νυϊΐθυρβ. Τυγϑίαβ Ρ. 170, 24. 
μηδαμῶς .. . ταύτῃ ϑῆσϑε τὴν ψῆφον (τῇ ψήφῳ να]ρ.). Ἡοτοᾶ. 1. 109. 
οὔ οἵ ἔγωγε προσϑήσομαι τῇ γνώμῃ. ΠΙ. 89. προσέϑεντο ταύτῃ (τῇ 
γνώμῃ). ἨἩδε]ϊοάον. 2, 29. καὶ ταύτῃ τῇ γνώμῃ τέϑεμαι καὶ αὐτός. ὙΠΟ, 
ΥΙ. 00. προσέϑετο καὶ αὐτὸς τῇ “λκιβιάδου γνώμῃ. Χοη. Δῃ, 1. 0. 10. 
ταύτῃ δὲ τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους προσϑ'έσϑαι. ὙΥ μῖοι Ραδδαροδ 
ἸΏΔΥ 560 0 βΡΡροΥ π6 οοιμμηοῃ γϑϑαϊηρ. 0 4150 προστίϑ' εσϑ  αί τινι 
λόγῳ: Ἠοτοά. 11. 120. Απᾶ ταύτῃ ϑέσϑαι ῬΙαίι. ΤΠοεοῖ. Ρ. 202 Ο.. 46 Τμορν, 
Ρν. 6602 ΕΒ. ΟἿ, οη 88. 

1449. μὴ νῦν ΔΑ. Β. Κ. Τῷ Ὁ, ΑΙ4. Ῥανη. Ηθετα. μή νυν ΒῚ. 
χρόνιοι (χρόνῳ δ 8η.) “Τ᾽ αγάᾶψ, αἰϊαΐον ν᾽, ἔτοτη χρόνος “ἀοίαψ᾽. ΟἿ, 1440. 
πράττειν π6 πη58. Τ. πᾶ οἹά. 64. πράσσειν Βι. οἷο. 
1460. καιρὸς καὶ πλοῦς [ ὅδ᾽ ἐπείγει γὰρ ... να]ρ. ΤΊ|5. οαπηοῦ θ6 

τἱρηῖ. ΤΠ6 ροϑιίοη οἵ γὰρ ἴοο ἴῃ {16 ΘΟΙΠΟΙ τοι ῖπιρ; 15 αὐ ΟΥΥ ἀῃΐθα- 
Φ0]6, Βυγθθδ οουγθοῖβ : σδ᾽ ἐπείγει γὰρ Ι καιρὸς καὶ “πλοῦς κατὰ πρύμνην. 
9. καέριος ὁ πλοῦς" | ὅδ᾽ ἐπείγει γὰρ. . (86. ὃ ἄνεμος, ΘΕΒῚΥ ἀπάον- 
βιοοα). ΟΥ οὖρος καὶ πλοῦς] δ, εν ικιδς ἐπείγει σον (οΥ ὅδε ἡ 
᾿πείγει). ον καιρὸς δὲ (οὐ τοι) πλοῦ" | ὅδ᾽ ... (Χεη. ΠΡ. ΤΥ} 9. 
ὁπότε τούτου καιρὸς εἴη.) ον καιρός τοι. (οΥ' δὲ) ἥλοῦν: Ι σδ΄.... Οὐ καί- 
θιος ὁ πλοῦς Ι σδ᾽ ἐπείγει γΠ (ον ὅδε δὴ ᾿πείγει) κατὰ χονηρονην. ον 
οὔριος ὁ (οι ὡς) πλοῦς [ ὅδ᾽ ... (ΟἿ 780. γένοιτο δὲ πλοῦς οὔριος.) Οὐ 
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ὅδ᾽ ἐπείγει γὰρ κατὰ πρύμνην. 
ΦΙ. φέρε νυν στείχων χώραν καλέσω. 

χαῖρ᾽, ὦ μέλαϑρον ξύμφρουρον ἐμοὶ, 

οὖρος καὶ πλοῦς" [σδ᾽. ὦ . (Οἵ. 85ῦ͵ οὖὐρός τοι, τέχνον, οὖρος. οι. Οά, 

ο΄. 296. ἐπειγομένη Διὸς οὔρῳ. Ἐπ, Ττο. 20. μένουσι πρύμνηϑεν οὖρον.) 
Οὐ καιρὸς δὲ καλεῖ" | σον. ὍΣ 405.Ὁ ῬΟΒΒΙΌΙν πονονοῦ καιρὸς χαὶ 

πλοῦς ΤΉ Ρ6 8 μοπαϊαάγβ ἴον καίριος πλοῦς, 510} ἃ5. ψγ πᾶν ἴῃ ΑὐἹϑῦ. 
ΡΤ 594; τῇ βαδίσει καὶ τῷ τάχει (δι ἐΐο φιιοίζηιθ85 οΥ ἢϊδ ρας6}). Αν. 1182. 
ϑύμῃ τε καὶ πτεροῖσι καὶ ϑοιξήμασιν. 

1451. ὅδ᾽ ἐπείγει ... νὰ]ρ. δδ᾽΄. ἐπείγει ... 1.. Ἐχέ, δδ᾽, ἐπείγει ... 
Τυχη. Ὑ1Π δὲ (866 λό) 6, Ποϊιοιϊ ) ΒΌΡΡΙΥ ἄνεμος, τ ΠΟ ὕΠ6 5θη86 γϑϑ 1] 
ΒΌΡΡΙ165. ἴΠη1655 ᾿ἰπἀθθα γγα αὺθ ἴο γϑϑᾷ οὖρος ἴῸ0Ὑ καιρὸς ἴῃ ρῖβθο. ν. Οὗ 

. ὅδε" πνεῖ γὰρ δὴ ... Ὅ: -... κατέχει νὺν δὴ ... ΟΥ Αὐῇϑι. Ῥϑὸ. 948; 
ἐπείγετέ νυν ἐν ὅσῳ ΡΤ ΑΝ ϑεόϑεν κατέχει ... αὖρα. 

ἐπείγει] “15 ερίηρ, ἱπιροιϊρῳ ψοιι". Οἱ. (μα. Ο. 1540. ἐπείγει γάρ μξ 
τοὐκ ϑεοῦ παρόν (πνέον"). Ἡοῃι. Οα, ο΄. 2906. ἐπειγομένη «Διὸς οὔρω. 

γάρ] Οπ {π15 ᾿ἱποϊθρϑηΐ ροβιθίοι οὗ γὰρ, 85. 0Ππ6 ρειββαρ 15 ἸΒΌΘΠΥ γῇ, 
566 βοεθί. ΜεΙ]οῦ. Οὐ. ρ. 16. Τοῦτ. αν. 11. 2602. Βαΐ οἷ, οῃ 1450. 

κατὰ πρύμνη») ΟΕ Δ. Ἰ- 6. ἔγνοια ὃ [Ἀν Οὔτ 8}0 8 ααδυίοι; , ἔα ΟΌΥΔΡΙΥ. 
ΤΊμιο. 11. 97. αὕτη περίπλους ἐστὶν ἡ γῆ τὰ ξυντομώτατα ἣν ἀεὶ κατὰ 
πρύμναν ἱστῆται τὸ πνεῦμα, νηὶ στρογγύλῃ τεσσάρων ἡμερῶν οἷο, Ἐπ. 
Το. 20. μένουσι δὲ πρυμνηϑεν οὖρον. Τὰ Ἠοιμον μετόπισϑε νὲ ἴκμενος 
οὖρος (Οα, 11, 6... Ψίχρ. Αθη. 11. 180. “}»οβοφιιίέι)" διε ᾳθη5 ὦ ρμρρὶ υθη- 
ἔμι5 διηΐ65.᾽ Τ|ι6 ΟΡροβιίθ πνεῦμα ἐκ πρώρας ἃρονα 689. 

πρύμναν {πὸ πι55. γα]ρ, ΠΙμαᾶ. βου, πρύμνην δι, δ. Ναῖοὶς. 
ΟἿ, οπ 482. 

1452, φέρε ... καλέσω] Οὐηιθ ἰδὲ ηὸ αὐάγο55. ΤῊ δου μαν]ν προ 
θ6 γυϑιῃϊ θα {πὰ καλέσω 15. {Π6 ϑουῖϑί Βα] αποῦῖνο. ΟἿ, 800. φέρε ΄... μά- 
ϑῃς. Ἐπ᾿. Ηδτο. 1009. φέρε πρὸς οὖς βάλω. Ἐ]ΠΙ5]. ἃ Ἡργδοὶ, ὅῦ9. '“Μαοΐ. 
1242. Μϑδί. 8. 510. 

στείχων] “(5 1 γο". 
νῦν Α. Β. Κ. 1,. ΑἸ]. δια, βομη, νυν (ο]. δὴ) Τ. Τυση. Βιυ. Ὀϊμά. 

γυυμα. Ἠδνῦ. θουρΚ. 

χώρας καλέσω] “οὶ πιὸ αὐᾶγο85 {πὸ Ἰαπά". 1. ᾳ. ἐπικαλέσω. Υὶνο. 
ΕΠ]. 1. 87. “ηιγαῦαν φιιϊα πιωδία 608, Αἰπιαγ 1, υοοαγο5᾽. Οὐοπιραγο {116 
γϑ]θαϊοίουυ ϑααγ655 οὗ Α͵]ὼχ ἴο ὑπὸ βύγθαμηβ οὐ {ΠπῸ οαμηδηᾶον οίο., Α]. 412 {. 
ΒΟΡΡῚς οοη]: χαίρειν καλέσω. τ. φέρε νυν χώραν χαίρειν εἴπω. ΑἸ50 
Α]. 802 ἢ, ῬΆΠ], 1408. 

1458. ὦ μέλαϑρον)] ΟἿ, 147. ον ἐμοὶ αι. ἐμόν. 
ξύμφρουρον] σύμφρουρον Τ΄, σύμφορον: δ]. “7 λαΐ αἰάεἐ Κδορ τοαίοὶ τοἱμὰ 

πιο, Βαυΐ ον οὁδῃ δὴ ὩΡοᾶθ μὲ 5814 [οὸ ἄο {π|5Ὁ} 8610]: τὸ φρουρῆσάν 
μὲ καὶ φυλάξαν. Βι 1 ἄο ποῖ 566 ᾿ιονν {Π| ννουβ ὁδη τηθε {{||8. 1 υγοι 
γΑΠΟΥ ΘΧρ δῖη: “7}αί ᾿αδέ πορί τυαΐον υἱέ ηιο". ΜαδΟΙ ἀπ ΒομηΘ Ια, οχ- 
Ραΐη ὈγῪ φρουρὸν συνὸν ἐμοὶ, 601]. 1080. ὙΥΑΙΚοΗ 614 οοπὶρατοβ Ρ]αῖ, Μοϑί. 
Π. 2. 21. “ποπιο ἴη ωαϊθιιδ βδογυαί᾽. Του. ἔπη, ΤΥ. 7, 10, “δομβ ϑαημηΐο 567- 
υαΐ ἀοπιῖ". Ωα. ξύντροφον ἡμῖν (οἴ, 111. 208. Δ]. 6839. 861.), 1. 6. “ἰυΐη ΟΓ 
οοηυογϑαηέ γυϊέ ηι6. (88. ἃ ΘΟΙμρδηϊ0η), 50. {Π|Ὸ ϑατηθ οαν ἢ 5. 514 τὸ "ὲ 
οοηϑοίοιιβ οὗ (συνειδέναι) {πὸ ἄθι!] οὐ 15 οοοπρεηί 1080. ΠογΘ, ἃ5. 80 
τ 1081, Ῥμοοίοίοβ ἢνβὲ ἀἀάγοβθοβ Π15. Θανούποῖβ ἀροᾶο, ΟἿΙ, Λπί, 899, ὦ 

ΕΝ 

“᾿ 
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202 ΣΟΦΟΚΖΕΟΥ͂Σ ᾿ 

Νύμφαι τ᾽ ἔνυδροι λειμωνιάδες ; 
χαὶ κτύπος ἄρσην. πόντου προβλής ϑ' 140. 

οὗ πολλάκι δὴ τοὐμὸν ἐτέγχϑη 
κρᾶτ᾽ ἐνδόμυχον πληγαῖσι νότου. 

κατασχκαφὴς | οἴκησις ἀείφρουρος. Ἐν. 708. ὦ γῆ Φεραία, χαῖρε, σύγγο- 
νόν. ὃ ὕδωρ, Ι Ὑπέρεια κρήνη, νᾶμα ϑεοφιλέστατον. 

1404. Νύμφαι ...1] Ὀϊπᾶ: ΔΝιᾳηιρλῶ ἰγνίφηα ργαία ἱεπθηίθβ. ΤΠθοοῦ. Υ͂. 
11. τὰς λιμνάδας ... ἌΣ Βαχρ 5. ὑΠ1ηκ5. {815 νοῦ δα νοι] ΤΓΟ]]ονν Ροῖ- 
ἴθ. οἴου 1461, οὐ δοοοιιηΐ οἵ χρῆναι. Οδγίδϊηϊν {Ππ6 1ἴπ6 ϑθθπιβ οι οἵ 
ΡῬΙαθθ, ννοῦθ 1ὖ πον ϑίϑηαβ. 

1458. ἄρσην] “χομά". ΜΜΥαμάᾶ: ᾿υθλθτηθη.8. ϑοΠο1: ἐσχυρὸς, ἔντονος. 
ΟἿ, Τὺ. 4069. ᾿ἀχέροντος ὀξυπλῆγος ἄρσενες χοαί (βοαί»). Αὐϊδύ. ΤΠΘβτη. 
128. κίϑαριν ὦν ἄρσενι, βοᾷ δόκιμον. ΕῸν κτύπος ἄρσην Ἠδηίαμῃρ' τοϑᾶβ 
τρόύφος ([) ἀκτῆς. Ῥουπαρβ κτύπος ἀκτῆς (οΥ ακτῇ). 

προβλὴς {1 τη85. Τ΄. ΑἸ, Ταχη. Βθη. Βειρῖς. πόντου προβ. οπι. Β. 
προβλής ϑ᾽ Μυβρν, Ἐγῇ, ὅθι, προβολῆς Ἡογμι. ὙΥαπα, (ἀουθΕ1 ηρ1γ) Τἰπα, 
ϑομη, Νοῖς. πρόβλημ᾽ Ηδνί. ΟἿ, 986. ὦ λιμένες, ὦ προβλῆτες. ΑἹ. 1219. 
ἵν᾽ ὑλᾶεν ἔπεστι πόντου πρόβλημ᾽ ἁλέίκλυστον. Ἠομι. Οα. ε΄. 406. ἀλλ᾽ 
ἀκταὶ προβλῆτες ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε. ν΄. 91. δύο δὲ προβλῆτες 
ἐν αὐτῷ Ι ἀκταὶ ἀπορρῶγες. 1]. β΄. 896. προβλῆτι σκοπέλῳ. Ορρίδῃ. ΠἨΔὶ. 
οὔ. στὰς δὲ κατὰ προβλῆτος. ἴπι Ἡοπιοι προβλὴς 15. δὴ ΘρΡἐ μοί οἵ ἀκτὴ, 
πέτρη, σκόπελος οἴα. ΑΌονο 088. ἀμφιπλάκτων δοϑίων μόνος (μένος) κλύων. 
Δ 1} προβλὴς ππα]ουϑίθηα ἀκτὴ ΟΥ πέτρα, “ὦ ργο7εοίϊη, ὅλον, ργοηιογιίον ". 

1456. οὗ] “λεγο. Τὸ Ῥὲ τοίου γα ἴοὸ προβλὴς, οὐ ρογπαρβ ἰο μέλα- 
ϑρον (1468.).Ψ ᾿ 

οὗ πολλάκι) ᾧ πολλάκις Ἐ'. 
ἐτέγχϑη (ἐτέχϑη Α.) 6Π| τη88. θ1πᾶ. οἵο. ἐτέγχϑην Ἡθοῖπ. ΜουδϑροΥ. γδῖν. 

Βνυ. Βιιρ, ὙΥΥοηρῚν, ἴου ἴῃ {μα οὔ δ6 Π6 ΡΟΒΒΘΒβῖγθ Ῥυομποῦη γγο ]α ποΐ πὰνΘ 
βθθῃ «ἀρᾷ, Ῥαΐ 5 πΡ}Ὶ}7 τὸ χάρα, οὐ κάρα, ἃ5 ἴῃ Τι. 1066. διέφϑαρμαι 
δέμας. σε, ΑἹ]. 1208. ἀεὶ πυκιναὶς δρόσοις τεγγύμενος κόμας. “ιγρ, Ο. 
Ι. 402, “Λμηιϊάάνι5 Αιιδίογ". Ον!α. Μοί, 1. 06. “οοπέγαγία ἰοἰμ5 1 πιίδιιδ ἀϑοὶ- 
«Ἰιιῖς. ρἱμυϊοφψιο ᾿παάοδοῖξ αὖ Αιδέγο".»» (ΛΔ ΚοΙ) Ν 

1461. ἐνδόμυχον)] “ζὔπαον' 5ἠοῖίον" (ὁ ἐδὲ δαυε)". ΤῈ οἄν ὑπουθίουθ 
γγεβ 5ἰ διαί οα 1{π6 προβλὴς (ἀκτή). Βαγραβ νοι Ἱά ργοίον ἐνδομύχου. 
Μδθ. 8. 406, Ῥου]ᾶρ5 τἱρμθ]γ: οἵ, οα (ἃ. Ο. 844. τἀμὰ δυστήνου κακά. 
«ΘΔ. Ἡ. ἴῃ ον. 88. ἐνδόμυχος δ᾽ ἤπειτα πανάμερος εἰλαπιναστάς. 
Μιιβεθιιρ 246, Ἰδχηδβοῖτιβ. ἂρ. διά. ἴῃ ν.᾽ ΜΠ ακοῦ. 1 ἀο ποῖ πιηδουβίδηα 

Ἰνονν π6 ποοᾶ οἵ Ῥ!μηὰοοίθίαο οου]Ἱα Ἰᾶνθ Ῥθθη τηοϊβύθηθα Ὀγ ὑπὸ υνἱπα αὐ {116 
ΡΙΟΙΔΟΠΟΥΥ ἰπ αποβίϊομ, ἢ Π6 νγὰβ ὉΠΑ͂ΟΥ οονον (ἐνδόμυχον). Το Βιρροβο 
1115. 111-85} 6] ουϑα ἃπα δχροβϑᾶ ον αἤογαθα Ραΐ 1016 Ῥχγοϊθούοη ἀραϊηδί 
πὸ ψὴπᾶ ἃπα ϑρῖαγ, (Ονυϊᾶ. Τυϊϑύ. ν. 1. 01. 6ὁ8115 015. οἂνθ “φοϊμηι᾽.) ΟΥ 
ἰ5. ἐνδόμυχον ὅ' οοΥγιρίϊοῃ οὗ βοιηθ δριποὺ ὈΘ]οπρίηρ' το νότου 

πληγῆῇσι {πὸ τη88. Δ1ἃ, Ταχη, Βὲ. γι. γαηά. οἷο. πληγ αἷσι 1)1π4. ΝοΙς, 
πληγαῖσι νότου] Ἱπιογοῖ. Ὑ. 957. “υδγϑεγα υδηίογμηι υἱέων)» 6 Ἰηεθγ᾽ 65 ζιι6 

οοαοίϊ". Ὑῖγρ. α. ΠΙ, 388. «Πίρλωο ἐμπαϊέι" ὔιω"ο᾽. Ἰχμαοδῃ, ΤΧ, 878, “Τογα 
απ [ογϊοπάα Νοίο". Ἡγακοῦ. Οὐ. πληγαῖσι σάλου, οὐ πληγαῖσιν ἁλός. 
ες τηϊιϑῦ 5ΡΡΟ56 ὅπ ἃΡροῖβ οἵ οἷν ἴθῦὸ ἴοὸ μὰν ὈΘΘ 0 ὅπ 501} 5146 
οὐ {1|ὸ ἰ5].π, αὐ πῖον {ΠπῸ Οαγϑοῖςβ νοῦ παθαγ.}}ν 6811] οἡ {Π| 611 ὙγᾺῪ ἴο 
ΤτοΥ. 
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πολλὰ δὲ φωνῆς τῆς ἡμετέρας 
Ἑρμαῖον ὅρος παρέπεμψεν ἐμοὶ 
στόνον ἀντίτυπον χξιμαξομένῳ. 1400 
νῦν δ᾽. ὦ κρῆναι Αὐκιόν τε ποτὸν. ᾿ 

1458 ἢ" Οὗ (υα. ΚΕ... 490. βοῇ δὲ τῇ σῇ ποῖος οὐκ ἔσται Βλικὼν, ] ποῖος 
Κιϑαιρὼν οὐχὶ σύμφωνος τάχα; (ΕῸΣ 80 1 πον {πἰηῖκ ννο 5Πποι14 τϑϑᾶ 
{15 Ρϑυρι ὀχίπρ' Ρδ55856.). Ρ]δί. Β6ρ. ΥἹ. 492 Β. α΄ τὲ πέτραι διπλάσιον 
ἁόρυβον παρέχωσιν. Ἐπιν, Τ|6ο6, 1100. πέτρας ὀρείας παῖς ... ̓ Ηχώ. ΔΑυἰδί. 
ΤῊ. 992, ον. Οα. 1. 12. 8. “δικγιι5. γϑοΐριϑέ οσοδα  ποηιθη τὐπῆα Ι ακιξ ἴηι τω)- 
ὀγοϑῖς Ποἴϊοοηῖδ ογῖδ, [ αμὶ διρ6ν Ῥϊπαο φοιίζάουε ἴῃ Πωηιο Ὁ 1. 20. Θ. “οὐγιμί 
δὲ 7οοοδα | γοάάογοὲ ἰαμάθ5 {ἰδ Καϊἑοαπὶ 1 πιονιϊδ ἱηπιασοῦ. Ὑίτρ, Οα. 1Υ, 49, 
“Ἅέ εἰδὲ δΘοποαυα ρεῖδι 1 ϑαάσα δοπαηΐ, υοοίδψιο οδπδα γοϑδμίίαί ἱπιασο". Ονϊᾶ͵ 
Τυϊδύὺ, Ψ, 1. 61. “27ὸῊος δγαΐ, ἴηι σοῖο ψμαρα Ῥιϑαρηέϊιιβ ἀπίγο [υοοθ Μαμίρανοί 
]ιεηιπῖα δασα δμαῦ, Τῖν. ΧΧΙ. 898. “ΟἸἰαηιογίδιιδ αϊδϑοτῖδ, φίοδ πϑηοῦα οἔϊαηι 
γ6Ρ6Υ οιἰδϑίθηιθ υαἴϊος5 αἰφοδαηί. 

πολλά] “Οἰϊεπ". 1. ᾳ. πολλάκι 1466, Οἱ, 494. Τι. 1192. ΕἸ. 416. ὅ30. 
603..15177..1]. β΄. 198. ἡ μὲν δὴ μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυϑον ἀνδρῶν. θιι. 
πολλὰ δὲ φωνῆς Ἑρμαῖον ὅρος ] τῆς ἡμετέρας ἀπέπεμψεν ἐμοὶ ... Οἵ. 1448. 

1459. Ἕρμαιον ἴπ6 πι55. Ηδιτῃ, ΝΥ απα. βομη. Ηδτί. Ἐδιο εν, Βυ. Πι1πᾶ, 
Βρουρῖς, Νϑιιοῖςσ. ΕῸΥ ὑπ δοοθηϊιδίοη θ1πά. οἰζθϑ. ὑπ6 Κ'οῇῃοὶ. οὶ ΠΠ. ν΄. 791., 
ὙΠῸ «ποία ἔγοπὴ ΒΟΡΒΟΟΙΪ65 Ἕρμαϊον κάρα ((. ὄρος), πα ἸΏΔΤ ΚΒ 88. 8ῃ οχ- 
ὀθρύϊομϑ! ῥϑοι] αν ἴῃ Ηομμον ὅϑε δ᾽ Ἕρμαιος λόφος ἐστὶν (Οἀγ585. π΄. 

411.). ΟἿ Ἐπ50. Ρ. 1809, 42. Οὗ Ζβοιι. Αρ, 214. Ἑρμαῖον λέπας | Λή- 
μνου. ΥΊΠΘΥΘ 566 5010]. “Ἤρυμηθβ ΘΙ οηρθα ἴο {πὸ ΘΔ, ννΠ0 γγογῸ γγοῦ- 
ΒΠΙρΡϑα ἴῃ Τθιηηο5 ἃ πα ΠΏΉΡγΟΒ᾽". (ϑολη.) 

1459. παρέπεμψε» Οὗ, οἡ 1448. 
1460. στόνον ἀντίτυπον] “ΑΙ γγοαη γ76- ἐολοεά᾽. ΟΥ, 0998. παρ᾽ ᾧ στόνον 

ἀντίτυπον ες ἀπολλαύσειεν. ΟἿ, Απύ. ὅ92. στόνῳ βρέμουσι δ᾽ ἀντιπλῆγες 
ἀκταί. Αὐόμῖαβ ΕρίρΥ. 14, Ἠχὼ πετρήεσσαν ὁρᾷς, φίλε, Πανὸς ἑταίρην, 
Ι ἀντίτυπον φϑογγὴν ἔμπαλιν ἀδομένην. Ποτοᾶ. 1. 617. καὶ τύπος ἀντί- 
τυπος (οτϑο.). ιγρ, ΟΕ. Ιν. 0 τις Ὑ οοΐδριι οἤέηδα (ἀντίτυπος) νοϑβιμίίαί 
ἤμαφο". ΟἿ. οἡ Απί. 184, ἀντέτυπος δ᾽ ἐπὶ γᾷ πέσε οἷο. 

χειμαζομένῳ] “Α Εϊοίεα, ἐγοιδ]οα". ΟΥ 1194. ἀλύοντα χειμερίῳ λύπᾳ. 
Ἀπ 99. ταϊο σαῖς ἀπειλαῖς, αἷς ἐχειμάσϑην τότε. ΑἾἸ. 206. ϑολερῷ 
κεῖται χειμῶνι νοσήσας. Ῥίπα. Ῥ. ΙΧ. ὅ6. φόβῳ δ᾽ οὐ κεχείμανται φρέ- 

νες. Ζβοι. Ῥτύοιη. 562, χαλινοῖς ἐν πετρίνοισιν ] χειμαξόμενον. 863. χει- 
μάξει δρόμοις. Ἐπτ. Ιοπ. 988, οἴμοι" δόμων σῶν ὄλβος ὡς χειμάζξεται. 
ΡΙαύ. ῬοΙτῦ. Ρ. 2718. χειμασϑεὶς ὑπὸ ταραχῆς. ἩΗϊρροοΥῦ. 46 ΕΘΡΥ. ρΡ. 460. 
οἵ μὲν πλείονες αὐτῶν ἄρχονται μὲν πονέεσϑαι τριταῖοι, χειμάξονται 
δὲ μάλιστα πεμπταῖοι. Ξ0Π0], οα ΤΊδοΙ. 117. τὸν χειμαξόμενον βίον. Δυρ. 
Τ ΑΥϑί, Ἐ ΒΗ. μέχρι μὲν τινος οὐκ ἀγελοίως χειμάζονται. Δ Ἰἴπθ ἴῃ {Π6 
ΑμΥΠοΙορυ, οὐκ ἔστι γήμας ὅστις οὐ χειμαάξεται. ΟἿ, οα (Βἅ. ΒΕ. 101. 

1461 ἢ, Οοἴραγο {π0 οἱοσϑηΐ 11η65 οὔ ὈΙοηυϑῖι Ῥουῖθρ. 1181, ψ ἢ 
γν ΒΙΟἢ θυ, ΟἸΔΥ το ΔΡρυορυ [ον Ὑγ 1 615 ἊΡ {πὸ «οοοιιηῦ οἵ 115 Ὑγ ΠΟΥ ΡΒ ἴῃ 
ατοθοο: ὑμεῖς δ᾽ ἠπειροί τὲ καὶ εἶν ἁλὶ χαίρετε νῆσοι, | ὕδατά τ΄ ὠχεα- 
νοῖο καὶ ἱερὰ χεύματα πόντου, | καὶ ποταμοὶ κρῆναΐ τε καὶ οὔρεα βησ- 
σήεντα. 

νῦν δ᾽ {1Π|6 πι55. ντρ. Οἱ. νῦν. ὙΠΟΥΟ 15. Βομ6 αἰβίπνθαμοθ ἴῃ {115 
ἴαγονν !! αὐάγοβθ οἱ ῬμμΠ]οοίοίοδ. 
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λείπομεν ὑμᾶς λείπομεν ἤδη, 
δόξης οὔ ποτε τῆσδ᾽ ἐπιβάντες. 

ἘΡΆΥΡΕ ἈΝ ΒΟΟΚΟ τις γλύκιον ([πγ866 ἀούβ ... τηϑυϊκθα ονοὺ Π6. γ ἃ τη. 
φηΐ, ἡ Τ,. γλυκίον (διιργ. εἴ) Ε΄ Λύκιον β6Π0]. γααν. ὙΥ αΙκ. Βυ. δε, ΨΥ απ. 
ιπᾶ, Ηδτνῦ, ΒρῚς. Νοῖκ. Βογί, γλυκερὸν ΒαΠΟΥ ἴῃ ΜΟΙ ον. 1799. Ρ. 482, 
Μαυκ]. «ὦ ΒΌΡΡΙ. ρ. 308. δπᾶᾷ ἃ υυυϊδον ἴῃ ΟἹαβθ. Φοῦτῃ. Ὗ. 89, γλυκόεν 
10}. δᾷ Ῥιγγυπ. Ρ. 841, ἀπ Βυῖρρϑ (ἴῃ ΟἸαθ5. ὅοῦγα. Ν. ΓΝ. Ρ. 848). γλύ- 
κιμοὸν οοπ). ΜΆΒΡΥ. γλυκερὸν οὐ λευκὸν οοη]. ΝΥ αΙκοί. Ὑ͵ΑΙκοἤθ] 4 πουνονοὺ 
γοίαϊπϑ ὑπ6 γοιδῖπρ Μύκιον; [Ὁ ὙνΔΥΤῚ ΘΡΥΪΏΡΒ » ἢ ΒΘ ἃ5. ῬΓΟΌΘΔΌΙΥ οχἰβίθα 
ἴπ {πὶ5 νο]οδηΐϊο 15] 6], ὙΥΘΥΘ. ΘΟΙΠΙΠΟΉΪΥ ΘΟ ΒΙ ον βϑουθα ἐὸ ΑΡΟ]]Ὸ οὐ {πὸ 
δπιη, οὗ ψ μῖο αἰντηἰγ Λύκιος οὐ τϑῦμου Μύκειος ννὰβ ἃ Θοπίηοι Θρἱ Πθ. 
ΟΥ, οα (μα. Τ᾿. 208. ΕἸ. 7. Βομηριάθυνίη ὑπῖη 5. 0Π6 ΘΧΡΥΘΘΒ10. ΠΟΙῸ βιρηϊ- 
ἢἤθ5 “ἐλ6 ιυοἱ [5 Γοισιίαϊο᾽ (ἴῃ αθιηδη ΚΤ οϊ οϑγιηηθη). Τῦ 15. Ῥγο 16. ὑπαΐ 
πογ8 τὰ ἃ ἰοτιιηὔϑϊη ἴῃ Τιθιλῃ 8. φοῦια ΠΥ 50 οαΠθᾶ, ΤηΘη ] ΟΠΘα] ὈΥ δηοῖθηΐ 
τ ογ5. ΟἹ. β6801: ἢ οὕτω καλουμένη κρήνη ἐν Λήμνῳ Λυκίου ᾿4πόλ- 
λωνος᾿ ἢ οἷον ἐν ἐρημίᾳ ὑπὸ λύκων πινόμενον. δα: “Μυκεῖον ποτόν. 
ἀπὸ κρήνης τῆς ὑπὸ ᾿ἡπόλλωνος εὑρεϑ'είσης, ἢ ὑπὸ λύκων πινομένης, ἣ 
ἀπὸ οἴνου καὶ μέλιτος. προπερισπωμένως. (ΤἼ|6 Ἰαδϑῦ ΘΧΡΙ  μ  Ίοη. ΤΟΥ 5 Ἶ 
[π6 τϑαᾶϊηρ γλύκιον.) ἩθβγΟΙ, ΖθηοΡ. ΤΥ, 99. ἀπά Αρρεπᾶ. Ῥγον. γι. 11. 59. 
Ὑ11Ὸ 41] αββουῦ ὑπωῦ Πυκξεῖον ποτὸν νγῶ5 ὕπΠ86 πϑιὴθ οὗ ἃ ἑουιῃίδῖη ἴῃ ΤΠ ΘΙ ΠΟ5, 
ἀἰδοονουθᾶ ὈγῪῚ Αρο]]ο, ΟΥ, Αὐἱβίου. ἘΠΠῖο. πᾷ, ΨΊΙ. ἃ. ν. 1238. ὥσπερ ἐπὶ 
τοῦ πόματος καλοῦσι γλύκιον" τοῦτο γὰρ διὰ τὸ ἀποβαῖνον οὐχ ἡδὺ, 
ἀλλὰ εἰο. (οἰδοά Ὀγ 1.. Π1πᾶ, ἴπ Ῥυφῖ, δα Χβϑη, ὅοην. Ρ. ,.ΧΠ.). 1 ἔδνοῦν 
οἵ {π6 ΘΟ οὕ ἢ γλυκερὸν οἱ Ηομι. Οᾶ. μ΄. 806. στήσαμεν ἐν λιμένι 
προ εὐεργέα νῇα, | ἄγχ᾽ ὕδατος γλυκεροῖο. Ἡοτοᾶ, ΤΥ͂. δ2. ποταμὸς 

.. γλυκύς. 1014, χρήνη πικρή. Κ΄. Φαιηθ5 Ερὶϑῦ, Π1|. 12. οὐδεμία πηγὴ ἅλυ- 
κὸν καὶ γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ (δύναται). Τλυκερὸς οοοι5 50 Επν. Μοᾶ, 
1106. Ατῖδῦ. Τγ5. 9711. ΤῊ. 1102, φπ. γλυκεροῖο ποτοῦ. ΦΡΥΪΠΡῈ ΘΘΠΟΘΥΆΙΠΠΥ 
ῬΟΙΘ 5016 πϑηιθ. ΤΠτι5 6 πᾶν ομ6 Ο8]164 Θέστη οὐ Θέστις Ἡοτοᾶ. ΤΥ. 
159. ΟΥ, Ἡοτοᾶ. ΙΝ. 168. κρήνην λεγομένην εἶναι ᾿ἡπόλλωνος. ἸΥ͂. 181. 
ἐπίκλησιν δὲ αὕτη ἡ κρήνη καλέεται Ἡλίου. ΤῊ ἕδιποιβ ὑΠΟΥΊΊὉ] ΒΡΥΪΠΡΒ 
οἵ οὐ οη ΒΦ Ὑνούθ [ΟΥ̓ΤΏΘΥΪΥ βϑονθα ο {Ππ6 ὅπη οὐ ΔΡΟ]]ο. 

1402, ἤδη δόξης οὔ ποτε τῆσδ᾽ ...1 οὐ δὴ | δόξης ποτὲ τῆσδ᾽ 
ΤΟΥ. 

1103, δόξης οὔ ποτε τῆσδ᾽ ἐπιβάντες] 1. 6. οὔποτε τοῦτο δοξάσαντες, 
5. ΘΧΡΙ απο Ὀγ Ἐπιρί. Ρ. 7714, 8. (ΟἿ, ὅ46. ἐπείπερ ἀντέκυρσα, δοξαάξων 
μὲν οὔ. ΕἘπιύ:. ΕἸ, ὅ10. ἔχω ο᾽ ἀέλπτως ... οὐδέποτε δόξασ᾽. ΑἸαο. 1160. 
ἔχω σ᾽ ἀέλπτως, οὔποτ᾽ ὄψεσϑαι δοκῶν.) σὲ (Ἀὰ. Ο. 189. εὐσεβίας ἐπι- 
βαίνοντες. Ἤοπι. Π], ὃ. 285. τὸν καὶ τηλόϑ' ἐόντα ἐὐκλείης ἐπίβησον. 
Οἄ. χ΄. 428, τάων δώδεκα πᾶσαι ἀναιδείης ἐπέβησαν. ψ΄. 52. ὄφρα 
σφῶϊν ἐυὐφροσύνης ,ἐπιβῆτον] ἀμφοτέρω φίλον ἦτορ. Ἡ. Μοτο, 166. τέχ- 
θις ἐπιβήσομαι, ἥτις ἀρίστη. 4θῦ. ΙΔ ὑυϑη δ: Εν 9} ΠῚ 9.2. 150} 285: 

. ὅ46. Οἄᾶ. η΄. 228. ψ΄. 18, Ῥιπᾷ, Ν, ΠΙ. 31. ἀνορέαις ὑπερτάταις (ἀνο-᾿ 
ΚΕῸΣ ὑπερτάτας ) ἐπέβα. Ατὶδι. ἤδη, 6016. οῦσα, χορῶν ἱερῶν ἐπέβηϑι. 
Ηδτοά. 1. 40. ἐνέβησε δὲ ἐς φροντέδα (αὐτόν). Ἁ ἀδοῖυ] 15. {ππὰ5 οππᾶ 
ΟἾΪΥ 5ἷχ δϊπιθβ ἴῃ ΞΌΡΙΝ.,) 806, (ο ΕἸΙΩ5]. αα Μοάᾶ. 1050. Ωιι. οὗ ποτε δόξης 
(απ, 1 ἸθοθσϑαῦΥ, ἴῃ ν. ρίθο, ἤδη ... ὑμᾶς ἴον ὑμᾶς ... ἤδη). ΟΥ̓ οἡ 
(Εα. Ο. 146. 
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χαῖρ᾽, ὦ Λήμνου πέδον ἀμφίαλον, 
καί μ᾽ εὐπλοίᾳ πέμψον ἀμέμπτως 1465 
ἔνϑ᾽ ἡ μεγάλη Μοῖρα κομίζει 
γνώμη τε φίλων χὠ πανδαμάτωρ 
δαίμων, ὃς ταῦτ᾽ ἐπέχρανεν. 

ΧΟ. χωρῶμεν δὴ πάντες ἀολλεῖς, 

ΑΙ ΒΑ: ὦ Μήμνου πέδον ἀμφίαλον] ΟΕ, Δ]. 186, Σαλαμῖνος ἔχων πέ- 
δον ἀγχιάλου (ἀμφέαλον ὃ). οι. Οἃ, α΄. 401. ἐν ἀμφιάλῳ ᾿Ιϑάκῃ. 

1466. καί μ᾽ εὐπλοίᾳ πέμψον] πέμψον (ψ οχΧ π ἔδοίιιτη) Π. δ 
καί μ᾽ εὐπλοία πέμποι τὰν ΘΟΕ} ΜΘὶπ; ΑἿΜ]. Ὁ... 825... ΘΕΣΤΙ ἐ.562. εἰ δὲέ 
μὲν εὐπλοίην δώῃ κλυτὸς Ἐννοσίγαιος. (Εά. ΒΕ. 428. εὐπλοίας τυχών. 

ἀμέμπτως} “1π. α 5αἰϊο αοίογψ πιαηη 67, ἐο πιῃ βαἰϊογαοιϊοη". (ΕΔ. Ο. 1696. 

οὔ τοι κατάμεμπτ᾽ ἔβητον. Ζ561.. ΞΌρΡρΙ. 206. πράξας ἀμέμπτως. 694. 
Ζβοι. Ῥοῦβ. 164. ἀμεμφὴς πλοῦτος. ϑογῆον! οχρὶαΐπ5 ἀμέμπτως “ πιίϊο 
ορργοῦνγϊίο {αοΐο", 1. 6. νυ ποῦ τ ρυϑοΠ]ρ' τὴ6 ἴῸΥ ᾿θωνῖηρ' γοῖι οἴου ἄννγ611- 
ἴπρ' ἴῃ γοῖι [ὉΓ 50 ΠΊΘΗΥ γθϑ5. “ῬΥΘΟΔθ ηΘ ἋΙἸΒοθβϑτη δαππὴ Υἱδῖο 510] 
νογίαδ, ατιαβὶ 1} ΥΪῸ Θἱ ἸηΓΘυαῦαν, ΟὉ αἴθ ΟἸΥΒΊΙΠῚ ΤΉ η15. 6] ]ΟΘῚ 6556 π6- 
Κ06558 510. (56 γῈ) 

1400. ἔνϑ᾽] 1. 6. ἐκεῖσε ἔνϑα, “τολίέπμον". 80. Ἐπ:. Τρ. Τ, 1198, ἄγ᾽ 
ἔνϑα χρήξζεις. Ὗ΄. ἘΠΗΙ8]. ἴῃ Μιι5. Οὐ, Π, 278, 50 Μηΐοη ὅϑδμη5. ΔΡ. 1816. 
“Οοπιθ αἰοηρ 1 ἤγμενθ  υυἷϊϊ 866 ἐλ66 λοαγίοη᾽ ἃ απὰ ἤγοβὴ οἰα᾽. 

μεγάλη Μοῖρα] οΜρλαν αίε᾽. Οἱ, (Ε4. Ἐ. 1458. ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἡμῶν 
μοῖρ ὅποιπερ εἶσ᾽, ἴτω. 

1467, γνώμη] “ Το 7μαφηιοηί, ορϊηΐονι, «ἀυΐϊοο᾽. τε οὐ. Β. 
φίλων] Νοορίο]θιηβ ἃ μα [15 ἀϑϑοοΐαίοβ (10710---1217.), Βομηρία, ἰπ-᾿ 

οἴπθ5 ἩθΥα]]65. β601: ἦ τοῦ Ἡρακλέους ἢ τοῦ Νεοπτολέμου. 
πανδαμάτωρ] πάντων δαμάτωρ Β. Τ|ῖ5 Θρι ποὺ 15. 6Π6 τποῖθ Ὡρρῖο- 

Ρυϊαύθιν ΔΡΡΙ θα το Ζθιι5, ᾿πϑβϑιηιι ἢ ἃ5 Ὁ 15. ΦΠγουΡ Πῖτὴ ὑπϑᾶὺ {Π6 ρου ίϊ- 
ῃϑοιϊέν οἱ ῬῃηΠοούοίθβ, ὑπ6 Ππούὸ οἵ {π6 ρ]δν, πῶϑ Ὀθθη ονθϑύοοιηθ (οἴ, 1418, 
989.). 80 δοῃμμποια, Υυπαον, αϑάϊκο, δηα Βυύιηϑδϑηη τἰρ μῦν, 1 ὑπ1η]ς, πιῆᾶου- 
ϑίδηα ὑΠ15 ΟΡ Ζθιι5. 8150. “Ζεὺς 86 “οῖρα δΥΘ ιϑδϑοοιεΐθα ῦβοῃ. Ἐλπιη, 997, 

Παλλάδος ἀστοῖς Ζεὺς ὁ πανόπτας Ι οὕτω [Μοῖρά τξ συγκατέβα (-βαν}). 
Ἐπ. ΕἸ. 1247. τἀντεῦϑεν δὲ χρὴ Ι πράσσειν δ Μοῖρα Ζεύς τ᾿ ἔκρανε σοῦ 
πέρι. ΟΥ̓ΠοΥ5. Ποννθνοὶ τππαουβίαμα ὁ πανδαμάτωρ δαίμων ... οἵ Ηδτγοι- 
165, πὸ υυἱθ δία απα ΝΘΟΡ(Ο]ΘητιΒ νγεβ ὕΠ6 οϑτι58. οὗ ἢ15 ᾿θανίηρ' Τ,Θ ΠΟ. 
Ὀιπάονῇ γοΐϑυβ 1Ὁ ἐο Ἡδυοα]θβ, οΡβουνίηρ' ὑπῶὺ ἢ6 15. ΡΥΟΡΘΥΥ ΠϑμΘα Ἰεβδύ, ὃ 5 
Ῥεΐπρ' {πὸ ἱπηιηθᾶϊαίθ δανίβου οὐ {πὶ8 Πουσπου ἴο Ρμ]οοίοίθθ. Τύχη οου]ᾶ 
ΠαΥαΙν 6 τηθϑηῦ, Οὔϑουν 85 Βαυθιηπθηῃ, εἴοι {π6 τηθηύϊοη οὗ οῖζρα (146θ0.), 
απ {π6 δορί ποῦ πανδαμάτωρ Π6 οομβίαθυβ [00 βίγομῃρ' ἴον. Π υ οι]685, 

1409-- 71. ΒΙοΥ (ΡΏ110]. 17. ρ». 4382 [(.) {πϊη]κ56 ὉΠπ6586 ᾿1π65 δ ἱπίοι- 
ΡοΪοὐϊοη. : 

1469. χωρῶμεν ἤδη Β. Ἐ΄ Κ΄ 1,. ΗΔ]. ... ἐδοὺ Δ. ΑΙ4. ... νυν (1 
οἹ. δὴ) Τ. Βαυύία. ... νῦν Ἐτῖ, ... δὴ Ηρτα. Ὀϊπᾶ. ὙΥαπά. ΗἨδτνί. βομη. 
Βοιυρὶς, Νϑποῖς, Θα, χωρῶμεν, ἰδοὺ (ἰδοὺ ἃ ΡΥ 1016 ΘΧρΥοβϑῖνθ οἵ οΡϑαϊθηοο 
ΟΥὁ δομβθηῦ), Οὐ χωρῶμέν νυν (9]. δή). ΟΥ χωρεῖτ᾽ ἤδη. Οἱ, (4, Ο, 1771. 
ἀλλ᾽ ἀποπαύετε μηδ᾽ ...᾿ ἐγείρετε. ἀπ οα ΕἸ. 1884, 

ἀολλεῖς Δ. δ]. ΑΙ4. ἀολλέες Β. Κ. 1,. Τ. Ταση. ΟἿ, ΤΊδοι. 518, οἱ τότ᾽ 

ἀολλεῖς ἴσαν. Ἤοπι, Π|. ν΄. 1386. Τρῶες δὲ προύτυψαν ἀολλέες. 
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Νύμφαις ἁλίαισιν ἐπευξάμενοι 1470 
νόστου σωτῆρας ἵκέσϑαι. 

1410. νόστου σωτῆρας ἵκέσϑαι) “70 δοηιθ ἐδα ργοίδοίονυ 5 ὁ Οἵ" γόοζιω"ῃ 
ο ρου". Μαβρυ: “μέ υϑηϊαπέ γϑαϊέιδ (υδὶ οἰ διι5) γιοδίγιὶ ἐμίγο 65. 

1411. σωτῆρας} Ἐδιηϊπῖπθ, ἃ5 ἴῃ (Εἅ. ΝΗ, 80. τύχῃ ... σωτῆρι. ΖΈ561. 
Δρ. 618, τύχη δὲ σωτὴρ ναῦν στελοῦσ᾽ ἐφέξετο. ϑορί. 821. εὐπραξία 
σωτήρ. . 



ΑΡΡΕΝΘΑ. 

: Δυρυσηθηΐιτη, αποα ἰδ ἴῃ ἔα θυ]α Θχροπθπᾶτιπι 5101 δυτηβουϑῦ ΤΙ ὙΔΡΊΟΙΙΒ, 
ααδιη 5011 οὐη πα ]οῖο οὐ ἀθϑουιρβουϊ οὐ ρου γϑούεανουιῦ ἴα πιῦ Θηϊτηΐ 
βρϑθούδθουτιμη ρϑ 1118 011 τη ,ΟῚ5 ΤηΘΡΊΒΟ] 16 ΘΟΙΏΠΠΟΥ ΟΥ̓ ηὗτ, 1ηΐθυ 16. 5ροχὴ οὐ 
ΤηΘὕ 1 ΠΔ 5ΠΒΡΘΠΒΙ ὕθΠΘΥΘΉ ΠΥ; απδ ὙΘΥΙ5 νἱνίβαιιθ ΘΟ] ΟΣ θ5. τηοῦθ5 ῬΠΙ]οο- 
ἰούεα Νοορίο]θπι οὐ {Π|χὶ5 ἀθρι χοῦ, απϑιὴ αΠΠΠσϑηΐθυ ἀθβουιρύαβ βουνϑυῖ 
γΙΟΘ5, 510 ΠπΙ|5616 56 ηϑ81ι ρογοιρίθῦ, απ ϑοσαχαύθ 86 αΠΠρΡΘηοΥ πῶπο ἔβθθιι- 
Ιδτη Ῥου]οσ σύ, “ηαΐμωὶ (ϑομι 2). 

ΤΠ6 Γραριηθηΐβ οὗ {πὸ ῬῃΠοοίοίοϑ οὗ Δοοῖτι5, ρυθβουνϑα ἴο τι ΒΥ Οἴθθυο 
ΔΗΩ͂ ΟΥΠΘΥΒ, ῬΥΘΒΘηῦ ὃ ΤΘΙΠΔΥΚΘΌ]6 ΔρΥΘοιηθηῦ τυ ὑπΠ6 ργοαποίϊοι οὗ ϑορῇ. 

1, ὙΥὙὲε τοιιδῦ ρμιούσασθ 0 Οὐ ϑθῖνο ἃ ἀθβουῦ ρεχῦὺ οἵ ὑπ βϑαβροδγα οὗ 
ΤΙΘΙΏΠΟΒ, [Ὁ {Π6 1β]θπα ἴῃ ἃποῖϊθηῦ {ϊπη65 τγᾶϑ θυ θην ποὺ ππηἰππαρι θα, 
ΖΒΟΠγ]ὰ5. πα ἘπιΥῚρΙ 465, ϑοοογάϊηρ' ο 1ο ΟἾγυ58. Ρ. 849 19., ἴῃ ὑποῖν ἀγἃ- 
τη 5 Οἢ {Π6 58πὶ6 5 ]θοῦ τηὐγοαποθα ὃ πουτ5 οὗ Τ)θηηηΐδη5. Τὺ Βθθιηβ πον- 

ΟΥΘΙ βύυϑηρβ δπα ᾿πουθα 1016 {πῶὺ ῬΠΙΠοοίθίθβ 5ῃ σα παν ρα 5864 πΐηθ γὙθϑΥ5 
ἴῃ {Ππ6 1518η6, νυ πουὺ οποοιιίθυϊηρ ΘΩΥ οἵ 105 ᾿πῃ 1 ὑϑιηὐβ, ΘΒ ΘΟΙΔ}}Ὺ 1 τγθ 
ὀΟη 516. ὑπῶῦ {Ππ6 1518 6 νγὰβ οὗ πὸ φυϑδὺ Ὄχίθηΐ. ὅὅο ὑπῶῦ 1 δὶ ἱπο!ηθα ἴοὸ 
0π1π|Ξ Ὁπῶῦ ϑορΡἢ., ἴῃ ογᾶθυ ἴο δα ἴο ὑπὸ ρἱούπνθ οὐ [ὶ5. Πθυο᾽ 5. ΒΕ ΠΘΥΙΠΡ, 
τητιδὺ αν ᾿ηΐθηαθα ἴο γθρυθϑοηῦ ὑΠ6 1518 Π6 85. αὐύθυ]ν ππὶη μα 1 64 ἃ πα ἀ6- 
βου, Απᾶ 80 [Π6 5080]. ὕβη. δ 1], β΄. 122. βρθᾶκβ οἵ ΡῬμῃηΠοοίοίοβ 85. πᾶν- 
ἱπρ' θθθη ἀρδηᾶοποᾶ ἐν νησιδίῳ ἐρήμῳ. Ἠοιτμοι (1]. β΄. 121.) ἸθΥ Ὺ τϑ]αύθα 
{π6 ἴαοῦ οὐ ΠΡ Πανῖηρ ῬΘΘη Ἰο ἴῃ ΤΠ ΘΠΠΠῸ5 οη δοοοιηῦ οἱ ἢῖ5. ρϑίη!α] 
γγοιηᾶ; Ὑν}116 Οὔ 6.5. (85. Π6 56Π0].} γϑοουα ὑπῶῦ {Ππ6 αὐθοῖτα (14 {Π|5 ἴῃ οχ- 
Ῥϑοίδθϊου ὑπᾶῦὺ π6 νοῦ] θ6 οαγοα θῪ {πὸ ρυϊοϑίβ οἵ Ηρ εθϑῦοβ, ὙΠῸ ὙγΘΥ6 
51|Π106Ὰ. ἴῃ {π6 ὑγθδίτηθηῦ οὐ β5ηδ]τθ Ὀἰΐθθ. Ασοοογάϊηρ ὅο {πὸ ϑαῦπου οὐ ὑπ 
ΟΥριυΐδ, 8.5 νγθ ἰΙθᾶυύῃ ἔἴγοπὶ ῬΡΟΟΪτι5, ὑΠ6 γθᾶϑοι οὗ [ιῖ5. θϑίηρ ὑππ5 οαδῦ ἀΒΠΟΥΘ 
νγϑ5 ὑπῃ6 οὔἴἴθδηβῖνγθ δηα ἀΠΌΘΘΥ 816 1161] ὉυΊβίηρ' ἴτοτη 5. νυοιπ, 

ὦ, ΟἿ, ἀνέρεικτος (Ρ5.-Η!ρρ.). 
8. Λἀά 1284. Απί. 148. ΤῊ7΄. 401. (4. ΒΝ. 1. Καάδμου τοῦ πάλαι νέα 

τροφή. 
4, ὃο Θεοκλύμενος 5. ῬΙΟΠοΟιΠΟΘα ἃ5. ἃ ἡπιϑ 5 υ118016. Εππιν. ΗΟ]. 9. 
ΠΟ χσϑιηδυὶς οἵ {πὸ 5610], ᾿ἡττικὸν δὲ τὸ Μηλιᾶ Τϊπάον οομδίθυ ἴοὸ 

γΘου ποῦ [0 {π6 ἢνβύὺ 5.011}016 ({π͵ Τουῖο ἔουτα Ῥοΐηρ Παλιεὺς), θα ἕο {ΠπῸ 
.οομ γδούϊοη οὗ {Π6 1αδϑῦ 50118}16 Μηλιὰ ἴον Μηλιέα, ἃ5 Παιανιᾷ ἴπ «Δβομῖπ. 
Ρ. 600 (Δοοογάϊηρ' [ο Ὀίάγηητ5 ὡρ. αν. ἴθ Παιανιεῖς), ἃπα Χαστιὰ ἴῃ Ἠο- 
ΒΥ ΟΠΠΤΙ5. 

9. ἕκήλοις]} ζῦηαϊεέμνϑοὰ ὉΥ νγοτ5. οἵ 11] οἴθθη, νυ ΐο ιν ΒΟ] πόνον ΤῸ 
ταἰὐδογοα ΟΥ Ποῖα δῇ δου ῆοοβ, 
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10. Αὐἱδὲ. Εποο]. 484. ὁ δὲ κατεῖχε τῇ βοῇ (αὐτούς... 
16, ΤΊΘ ὑγαρϑᾶϊαηβ. οὔθ τι886 πέτρα ἴῃ {Π6 βθηβ86 οἵ ἄντρον (ν. βτὶ 

δα Μρᾶ. 1826). 
17. Οοηραγῦθ Ῥαϊοοίθίθβ᾽ οὐνὴ ἀθβουιριίοῃ 1082, 1456, 
20. ἐξ ἀριστερᾶς] ΕἸ. 7. 
91: Ὁ 1401: ὦ κρῆναι Λύκιον τε ποτόν. 
ΟΥ, Ἠδγοά. 11. 9. ἐν δὲ τῇ ἀνύδρῳ μεγάλας δεξαμενὰς ὀρύξασϑαι, ἵνα 

δεκόμεναι τὸ ὕδωρ σώξωσι. 
20, εἴτ᾽ ἔχει [ χῶρον πετραῖον τόνδ᾽ ἔτ᾽ Υ δοκοίη ρ. 58. Α ΠΆΡΡΥ 60Υ- 

γϑούϊοι, ΘΗ, 1 ΦΏ1Η]Κ, 4150 τ ρ !, ΟΝ 10. δέστομος πέτρα. 1081. ὡ κοίλας 

πέτρας γύαλον. 100. πετρίνης κοίτης. 1262, τάσδε πετρήρεις στέγας. 
459. ἡ πετραία Σπῦρος. ἘΠ. 151, ἐν τάφῳ πετραΐῳ. ΤΥ. 098. σπξτραῖα 

. λουτρά. ΑἹ. 697, Δηΐ. 827. ἘῸΣ {π6 οοπδίγιοίίοιυ. ἔχειν πρὸς τι Βοῃίίζ 

ἐς ΕἘπν. Ἐ]. 815, πρὸς δ᾽ ἕδρας ᾿“σιάτιδες δμωαὶ στατίξουσι. 
28. Οὗ 141. ἐν κακῷ δέ τῳ φαίνει κυρῶν. 
Α]. 984. ποῦ μόι γῆς κυρεῖ τῆς Τρῳάδος. 814. ἐν τῷ πράγματος 

κυροῖ ποτε (αιι. ποτ᾽ ὦν). ἘΠ. 46. 
2ῦ. φανῇ ΝΥ ΘοἸκ]οίη Ρ. 806. 
20, ΒΈΌΡΡΙν ἀποόν. 
29. Τπιν. ΤΡ. Α. 488. ποδῶν ἔστω κτύπος. 
80. ΟἾΪγν οὴ8 οὔθ ᾿ἰηβίθποθ οὐ {Π6 ᾿ι886 οὐ {115 νϑὺ} ΟΟΟΠΥΒ 1. {Πρ 

γταρ αϊδηβ, ΒΠ65. 518, νῦν μὲν καταυλίσϑησε᾽ καὶ γὰρ εὐφρόνη. 
82, 50 {πΠ6 ταᾶθν τηϑᾶθ οαρ ἃπα {πὸ πυρεῖα οἵ ῬΙΙ]. δι ῬυθβΘ νυ, 

ὙΠ ἃ οον δαῖτ ἀθρυθο οὗ ἴγοην, 6816 πἷ5 ϑησαύρισμα. 
88. Τῃ ἔδνοιν οἵ στρωτὴ οἵ. Δίποη. ΧΙ. 460 Β. χαμαιστρώτου ἐπὶ στι- 

βάδος (ορῖ6.). Ἐπτ:. ἘΠ65. 9. λεῖπε χαμεύνας φυλλοστρώτους. ΔΡΟΙ]. ἘΠ. 
1.. 1188. λεχαίην λειμώνων --- φυλλάδα στόρνυσϑαι. 

84. τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ Το ΟΥΠΟΥ ῬΑΥῚ8. οὗὨ {110 ὁᾶνο. 
85. Λοβοῖι. ϑδρί. 491. ὁ σηματουργὸς δ᾽ οὔ τις εὐτελὴς ἄρ᾽ ἦν. 
80. Τὴ6. οὐϑὺ δ 165. πι56α ἴον Κη ]ηρ᾽, ἃ5. Ῥοιηῦ ὑνον] ΟἿ γϑγ, την 

4150 6 ἱποϊπα θα ἴῃ {Π6 [6Υπὶ πυρξῖα. 
817. Ῥευμδρ5 καλόν γε ϑησαύρισμα ... 
88. ΡΙαί. ἔδρ. 1. 482 Ὁ. “βοῇ. Λρ. 25. Λοοογαϊηρ' 0 5610]. ὁ Ααθὶ. 

Ῥαο, 8117, ἐοὺ, ννβθη οχρυθδδῖνο οὐ οΥ, 5ῃοῖ] 4 θ6. γμουύΐβροιιθ. Αὐοϑαίτβ 
Ρ. 188, 28. ἀαᾶ ΟἾΠΟΥΡ πονν 10 ΟἾΪΥ 85. ΟΧΥΡΟΠΘ. 

39, βαρείας] ΟἸηβἴυο, ρεά, ὃο να Ππα βαρεῖα ὀσμὴ ἀπ βαρύοσμος. 
42, ΟἿ, 291, εἰλυόμην δύστηνον ἐξέλκων πόδα. 294. ἐξέρπων. 
48, Ἐοδα ᾽πὶ φορβὴν νῆστις νἱ τ ὙΥ̓ΘΟΙ]οη ν. 56. ΟἿ Τρ. Τ. 979. 

νῆστις βορᾶς. Ζβοι. Ῥγύοιη. ὅ78. πλανᾷ τὲ νῆστιν (με) οἷο. Οιο. 2348. 
τοὺς δ᾽ ἀπωρφανισμένους | νῆστις πιέξει λιμός. ΔΡ. 1604. τὸ γῆρας αἵ 
τε νηστίδες δύαι. 989, νῆστιν ὥλεσεν νόσον. 3822. πόνος νῆστις. 1860. 

41. 'ΤΠΘ τποῦα ππρογίϑη ΟΥὁἨ ὕννο ῬΥΟΠΟΙΩΒ. ἴῃ ἃ βθηίθηοθ, ἃ 5. Υ ΠΠΩ͂ΘΥ 
ΟΌΒΘΥνΟΒ, 5. οὔοη. υυυϊθθη 85. 80 ὁπ 16. ΟἿ, 524. 1051. (Βα. Ἰν, 1478. 

τοὺς πάντας ᾿Δργείους) ΟἿ, 815. (4. 1. 1288. τοῖς πᾶσι Καδμείοισι. 
ΒοΙονν 875. κακοῖς τοῖς πᾶσι. 

48. ΤΏ ρδβϑβδῖνθ φυλάξεται οὐσιγρ Χοη, (ἴοοη. 4, 9. 
49. Ῥουμαρ5 δευτέρῳ ᾽ν λόγῳ. Οἱ. 486. λόγῳ δὲ σ᾽ ἐν (σε. [Π6 1η55.) 

βραχεῖ | τοῦτ᾽ ἐκδιδάξω. 
ὅ8, Οὗ 1024. τῶν ... στρατηγῶν, οἷς σὺ ταῦϑ᾽ ὑπηρετεῖς. Νοορίοϊο-. 

ταῖι5. 08.115. Π1Π]561 ξυνεργάτης ν. 98. 
88, ἘῸΓ λόγοισιν ον λέγων Ναποῖς δαάδιιοθβ Ῥ]δί. ΠμρρῬ. Χ. 88 Β. ὅσα 

λόγῳ καὶ ὅσα ἔργῳ πϑρὶ ϑεοὺς ὑβρίξει τις λέγων) ὴ πράττων. 
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ὅδ. ὡς πρὸς οἶκον] (Εα, ΒΝ. ,.11τ4.. (Βα. ΟΠ ΠΥ 182. 
Ε΄ 61. Οὗ, (ἃ. ΚΒ. 68. ἣν δ᾽ εὖ σκοπῶν ηὕρισκον ἴασιν μόνην. 

--.-- Ῥμη]Ποβίν. πα, Πηδρ.. Ῥ. 868. λογίου ἐς τοὺς Ἕλληνας ἐκπεσόντος 
᾿ [- ᾿ (ἐνεγχϑέντος Ὁ) ὡς οὐκ ἄλλῳ τῷ ἅλωτος ἔσοιτο ἡ Τροία πλὴν τοῖς 4ἐα- 

κίδαις, στέλλεται ὃ Φοῖνιξ ἐς τὴν Σκῦρον ἀνάξων τὸν παῖδα, καὶ κα- 
ο΄] ϑορμισάμενος ἐντυγχάνει οἵ οὐκ εἰδότι οὐκ εἰδώς. 

"΄.- 62. ΤΘΒ6Π68 δ. ῬΓΟΟΙ. Ρ. 409. καὶ Νεοπτόλεμον Ὀδυσσεὺς ἔκ Σκύρου 

ς΄ ἀγαγὼν τὰ ὅπλα δίδωσι τὰ τοῦ πατρός" καὶ ᾿“χιλλεὺς αὐτῷ φαντά- 
Ε΄ ξεται. 
ΕΣ 617. ΟΕ, ΑἹ. 1244. ἡμᾶς ... κακοῖς βαλεῖτέ που. ὅὃο ἀτιμίῃσιν ἰάλλειν 
ΕῚ ἴῃ Ἡοτηον, Οὐ. 18, 142, ᾿ 
Ἢ 68. τὰ τοῦδε τόξα] ΟἿ. 114. 
, 19. ΜὝὲν νου πᾶν Ῥθθη τϑα γᾶ ΡΤ ΠΘΥ ὑπδη καί. 
᾿ Βεΐο ὁοπι. ΤΥ. 499 Μ. τί τἀργύριον -- τιμιώτερον Ι αὐτοῦ τέϑεικας ἢ 
᾿ πέφυκε τῇ φύσει: ῬΒΊ]θιηοη. ΤΥ. 84, μείξω τὰ κακὰ ποιοῦσι πολλοὶ -- ἢ 
Ἷ πέφυκε τῇ φύσει. ΑἸδοχ. 1ΠΠ. 464. ταῦτα γὰρ Ι κατὰ φύσιν πέφυκεν οὕτως. 
ς 81. Αὐῖϑί, ἂν. 827. καλὸν τὸ χρῆμα τῆς πόλεως. 
Ἧ 88. Ἐπ:, 1, Δ. 819. πρὸς τἀναιδές. 
Ι΄ 87. ΤΊ.6 ΤῸΥΠὶ -“Παέρτιος ΒΘΘΙῚΒ. ΟΠΪΥ τι564 ψνΠ6ὴ γθατιγθα ΒΥ {Π6 τηϑίγο. 
᾽ 88. ΟΥ, ὅθ. ἐκ βίας. (ΕΔ. Β. 5ὅ28. ἐξ ὀρϑῆς φρενός. ΕἸ. 455. ἐξ 
Ἵ ὑπερτέρας χερός. 

ν᾿ 91. Τιμ δου βίγϑηρο νυ οχρ] αἴηβ ἐξ ἑνὸς ποδὸς ἴο τηθϑ ἢ [Π6 5θΠΠ6᾽ 88 μόνος. 
᾿ 92. ὅο Δηΐ. 719, γνώμη γὰρ εἴ τις κἀπ᾽ ἐμοῦ Ι νεωτέρου (ὄντος) 
“, πρόσεστι. ρα τοῖϊρην ΘΑΒΠΥ οονγθοῦ, 1 πϑοθϑϑᾶνυ, ἡμᾶς τοσούσδ᾽ ὄντας 

βίᾳ χειρώσεται. 
98, γε μέντοι; Ποιυουον. Οἷ, 1052. Απί. 495, ΑἹ. 488. 
ἐν Ξ6ΠΟ]: ἀντὶ τοῦ, μετὰ ψευδολογίας. : 

ἣν . (Ξἅ. Ο. 1297. οὔτ᾽ εἰς ἔλεγχον γειρὸς οὐδ᾽ ἔργον μολών. Ἐπὶ. 
3 ΑΙο. ̓ νΝ ἔδειξας. εἰς ἔλεγχον ἐξελϑὼν ὃς εἶ. ῬΠΙΘΙΩ, ΤΥ, 86. Μοίη. εἰς 

Υῳ οὐδὲν αὐτῶν ἔρχεται. 
. 60]: κρείσσονα τῶν ἔργων οὖσαν τὴν γλώσσαν. τὴν ἀπάτην 

ἜΣ εὐα βρη καὶ ἀνύουσαν ἅπαντα. διαβάλλει τοὺς καϑ' ξαυτὸν δή- 
τορας ὁ , ποιητὴς ὡς διὰ γλώσσης πάντα “κατορϑοῦντας. σε, Ἐπ᾿. Ἠθο. 
1187. οὐκ ἐχρῆν ποτε! τῶν πραγμάτων τὴν γλῶσσαν ἰσχύειν πλέον. 

101. φᾳ. λέγω γε σ᾽ ἐν δόλῳ ... ου λέγω σ᾽ ἐγὼ ᾽ν δόλῳ ... 
104. Ἐπιν. ΟΥ. 908, ἀνήρ τις ... ἰσχύων ϑράσει. 
108. δῆτα σὺ ψευδῆ ΜΝ Θοἰκ]οἴη Ρ. 6. 

Ἥ 110. ΔΛ]. 462, ποῖον ὄμμα πατρὶ δηλώσω; 
Η 115. ΒΌΡΡΙΥ εἴης ὃ πέρσων. 
ἊΝ 1117. δωρήματα) ῬΘΥΠΌΡ5 δωρήματε, ἃ5 ποίω [Ὁ]]ονγ5. ΒΒ Τὸ βυιβρϑοῦ 

| 
| 

ἣν 

᾿ 

δωρήματα. φι. τῷδ᾽ ἤματι. ΟἿ, ΕἸ. 1088. δύο φέρει δ᾽ ἑνὶ λόγῳ, σοφά 
τ᾽ ἀρίστα τε παῖς μεμλῆσϑαι. , 

121. μνημονεύεις 4150 ΨΥ ΘΟΙΚΙΘΐη Ρ, 87. 
128. Ῥονμαρ5 “ναυκλήρου ἦν τρόποις. ὅο ΖΏ 50}. τα. 442, σεμνὸς 

προσέχτωρ ἐν τρόποις Ἰξίονος. Δ. 918. μὴ γυναικὸς ἐν τρόποις ἐμὲ 
ἄβρυνε. Ῥιΐ ΟΠο. 479. τρόποισιν οὐ τυραννικοῖς ϑανών. 

᾿ 138. ἡγήσαιτο] Τῃ ΔἸ] βίομ ἴο {Π|6 5τγπᾶμπιθ. οὐ Μογου ἡγεμόνιος. 
Ν ΑΡΙΒ.. ΡΠ 1159. 

Γ 184. 56101: οὕτως ἡ πολιοῦχος ᾿ϑηνᾶ Νίκη καλεῖται ἐν ᾿Αττικῇ. 
Ἕ 1985. ΝΥ δοΚΙοίη Ρ. 62. ννουἹᾶ δ͵ϑοῖ με, 

180. Ὑπόπται ἵπποι 15 Τουπᾶ ἴῃ Χοπ, Ἐαιιοϑίν, 6, 60, ἀπ 5680], πιο, 
ΥΙ. 60. 
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141. Πιπαονῇ ἴῃ ἰδ ποίθ ἈΡρτονοβ οὗ σοί. ΟΥμΟΡ 156 {1 Δα α 1 10 οὗ 
ἐς γον] 6 τϑαπὶγοᾶ. ὅο (Βα. ΕΒ. θ2. τὸ μὲν γὰρ ὑμῶν ἄλγος εἰς ἕν᾽ 
ἔρχεται αἴθ. ἩΗογοᾶ, ΙΧ. 26. φαμὲν ἡμέας (1. ἐς ἡμέας) ἱκνέεσϑαι ἡγε- 
μονξυειν θἴο. 

149, Απί. 114. ἐγὼ χράτη δὴ πάντα καὶ ϑρόνους ἔχω. 
5ὅο Ηοπι. Π, 106, 404. τό μιν οὔποτε ἔλπετο ϑυμῷ 1 τεϑνάμεν. Τῷ 

15. ΤΠΟΥΘ. π5Β8] ἴπ {π18 56η856. ᾿Θ γύγιον τπϑϑῃ85 ἀποίθηξ, μα πθα ἄοννει {πτοπρῖ 
δι ἸΟΠρ' 5 ΘΟΘΒΒΙΟΠ, 

144, ΤΠ6 ἀδέϊνα ἐσχατιαῖς, ἃ5. ἀγροῖσι ΕἸ. 174. οὐρανῷ 819, 
145. ΤΊιο. 1. 81, ἡ πόλις αὐτάρκη ϑέσιν κειμένη. Δ]. 348. ϑοὸν 

εἰρεσίας ξυγὸν ἑξόμενον. Θοκ θη. Ρ. ὅδ οοῃ]θούινοθ: ὀντιν᾿ ἐνοικεῖ. 
ΟΕ 158. αὐλὰς ποίας ἔνεδρος ψαίξι. 

147.1 βιιβροοί δεινὸς ὁδίτης, ΠΟΥ ἄοαβ {Ππ6 δοηϊῖνο τῶνδ᾽ ἐκ μελα- 
ϑρων 5601 Βαϊ 08.016. Θα. δεῦρ᾽ ὀγμεύων (168.) τοῦτ᾽ ἐς μέλαϑρον. ΟΥ 
δεῦρ᾽ δ᾽. . (ἐμι6 ἑοπαπί) τούτων μελάϑρων. 

180. τὸ σὸν 15 ΡΘΙΠΔΡΒ 8 8Ίο58. ΟΠ ὄμμ΄. 
151. Οἱ. Ῥβά]τη, 129, 2. ἰδοὺ ὡς ὀφϑαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν 

κυρίων αὐτῶν, ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας τῆς κυρίας αὐτῆς, 
οὕτως οἱ ὀφϑαλμοὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, οἴο, 

164. Οὗ, Τὰ. 1228. τὸ γάρ τοι ... ἀπιστεὶν εἴο. 
155. οὐκ ἀποκαίριον] 1. 6. εὔκαιρόν ἐστι (56110].). 
158. ὙΠ ἔναυλος οἵ. ξύναυλος (4. ΚΠ. 1196. 
1600. πετρένης κοίτης) Αἰδπθ ῬΆΙ]. ἘῪ. 1ὅ, Οὐηίονιρία πάπα 5οίθηι, ἴτη 

σης 600 πουδῆὶι ᾿ΐθηιο5 δ600 δέγαΐι5 ρεγεμϊί, 

101. Ωι. ποῦ γὰρ ὁ τλήμων αὐτός; ἄπεστιν. 

102. φορβῆς χρείᾳ] Οἱ, 48. 
164 ἢ, Οἡ Ἐπ᾿, ΕῪ, 167. καὶ τάδ᾽ ἄχϑονται βροτοὶ, | εἰς γῆν φέρον- 

τὲς γῆν. 
106. ὅο ΕἸ. 198. δεινὰν δεινῶς προφυτεύσαντες μορφᾶν. 
107. ὅ601: ἀντὶ τοῦ ἑαυτῷ. ἐπινωμᾶν δὲ ἐξευρίσκειν. ΜΥΤΟΙρΡΊν. 
168. Οἵ, 882. ἴϑιε μοι παίων. 
171. Αὐἱϑι, οι; .988. σύντροφος τῇ Κύπριδι καὶ Χάρισι (Ζιαλλαγή). 
115. Δ]. 1918. τίς μοι τίς ἔτ᾽ οὖν τέρψις ἔσται; 

1710. ὅο ϑεῶν μελέτῃ 190. 
119. Οὐ, Δηΐ, 588. εὐδαίμονες, οἷσι κακῶν ἄγευστος αἰών. Ἐπιν, Μοῆ, 

125. τῶν γὰρ μετρίων τοὔνομα νικᾷ. Ιοι. 682, εἴη δ᾽ ἔμοι γε μέτρια. 
181. Επιν. Απᾶν, 768. πατέρων ἀγαϑῶν εἴην ... ἐσϑλῶν δωμάτων. 
ὑστέρων ΝΥ ΘοἸκ]οίη Ρ. 38. 
1838, οπι, Η. Μοτιο. 193. ὁ δὲ ταῦρος ἐβόσκετο μοῦνος ἀπ᾽ ἄλλων. 
184. Ἐπ. Βδοοι. 885. νεβροῦ στικτὸν δέρας (δέρος 2). 16 στικτοὶ 

Ὅ᾽ ρες ἃΥ8. ῬΘυ μα Ρ5. ὑπ6 ΠΔΥΤΏΪ658. Δηΐμη815, 510}. ἃ5. ὑπ6 ἄθου; {π6 λάσιοι 58ἃ- 
νᾶρο. θθδδίβ οἵ ῥυογυ. 

18ὅ. ὅο (Ε4, ΕΒ. 054. ἐν ὅρκῳ μέγαν. 
188 ἢ. Αὐῦὰβ ὡρ. Οἷο. ΕἾη. 11. 29, “ἴὰτρὸ ρΡαϊαπάϊιη οδὺ βδχθτα 1ΠΠπᾶ 

Τ θη ηἶπι πὶ Οἰδηλοῦα ῬὨΙ]οούθίθο ἐπποδύανθ, φμοε ο7μϊαίη, χιοϑίμ, φοηιΐίιι, [γ6ηιῖ- 
ἐἰδιι5 1 γϑϑοπαηεῖο ηιμέμηι [οὐ τ65 υο665 γο[ογέ,᾽ 

189. Ηοπι. Οἅ. ω΄. 88. ὥς κεν τηλεφανὴς ἐκ ποντόφιν ἀνδράσιν εἴη 
(ἀκτή). 
“190. Ιποογῦ, ΔΡ. Ὀίοῃ. ΟἸμγ5. Οὐ. ΧΧΧΠΙ͂Ι, χάλκεον δὲ οἵ γναϑμῶν ἐκ 

πολιᾶν φϑεγγομένᾳ ὑπάχουε μὲν Ἴδα Τένεδός τε περιρρύτα. 010]: 
πρὸς τὸν ὀδυρμὸν ἀντιφϑέγγεται. 

192, Αἀὰ ΛΔπί. 719. γνώμη γὰρ εἴ τις κἀπ᾽ ἐμοῦ | νεωτέρον πρόσεστι. 



ΔΌΡΕΝΌΘΑ. 801 

198. Θ΄] ΑΥἹΥ ἐμπίπτειν εἴς τι, ἘΠ. 3106. οἰκείας εἰς ἄτας ἐμπίπτεις. 
194. ΤΠ6 ὩγΩΡΕ ΟἹ ΡΟΘα685 Χρύση 15. ΤηΘη 0 64 4180 Ὀοϊονν 1527. 

ΟΑ ῬΒΠοΒίν. Ἰοοη. 11. ἀναπλέοντες ἐς Τροίαν οἵ ᾿ἀχαιοὶ καὶ προσεχόντες 
ταῖς νήσοις ἐμαστεύοντο τὸν τῆς Χρυσῆς (510) βωμὸν, ὃν Ἰάσων ποτὲ 
ἱδρύσατο ὅτε εἰς Κόλχους ἔπλει. Φιλοκτήτης δὲ ἐκ τῆς ξὺν Ἡρακλεῖ 
μνήμης (μονῆς ὅ) τὸν βωμὸν τοῖς ξητοῦσι δεικνὺς, ἐγχρίσαντος αὐτῷ του 
ὕδρου τὸν ἰὸν ἐς ϑάτερον (τὸν ἕτερον ) τὸν ποδοῖν, οἵ μὲν ἐπὶ Τροίαν 
οἵ ᾿ἡχαιοὶ στέλλονται, ὁ δὲ ἐν “Μήμνῳ ταύτῃ κεῖται, οἴο. ιοπ, ΟἸγγ5. 
(ΟΣ ὅ9. κἀμὲ ἐξέϑηκας ὑπὲρ τῆς κοινῆς σωτηρίας τε καὶ νίκης περι- 
πεσόντα τῇδε τῇ ξυμφορᾷ, δεικνύντα τὸν Χρύσης βωμὸν, οὐ ϑύσαντες 
κρατήσειν ἔμελλον τῶν πολεμίων, εἰ δὲ μὴ, μάτην ἐγίγνετο ἡ στρατεία. 
Ξ6Π01. δα ἅ. 1. 5610]. δα 1]. β΄. 120. Αοοοτνάϊπρ' το {π|5 Ιαϑ8ὺ ΦαΠΟΥ Ὑ {16 
ϑοάᾶθ55. ἴπ ααθϑύϊοιι νγὰϑ Αὐπθη8, αν πδιηθαῖ Χρυσῇ (οἴ. (Ε4. ᾿ὐ. 188. ἀπά 
56101.). Οἵ, Ὑ χοῖχ. δὰ Τωγο. 911. Χρύση 15. {Π6 πᾶπιθ οὗ {Π|| ρίδοθ ΠΘγ8 
ῬμηΠοοίοίοβ νὰ δι Θη ἴῃ ν. 2710, ΠΘΙΘ 566 ποίθ. 

ο΄ 196. ΒΌΡΡΙΣ πονεῖ, 
107: Οἱ. ΖΕ ΒΘ ἢ, ΔΕ. 864. ἐπ᾿ ᾿Δλεξάνδρῳ τείνοντα πάλαι τόξον. 
204. ἤ που τὴὸδ ἢ τῇδε] Οἱ. (. Ε. 807. οὔτε τῇδ᾽ ... οὔτε τῇδ᾽. 

Ἐπ. Απᾶν, 862. ἢ τότ᾽ ἤἦλϑον ἢ τότε. 
206. 1 ἀοαθὺ ν]θίπου {1Π|6 ἐθηϊπῖηθ ἐτύμη οὐοι5. ΠΥ ΠΘγ6. 656. 

9206, στέβον 4150 Νϑποῖς. 
208. Βαϊίπιθημ ΧΡ] αΐηβ ἰΐ ρεβδίνου (αὐδὴ ἀνδρὸς τετρυμένουν). Βιΐ 

ΘΟΙΩΡΟΌΠαΒ ἴῃ -άνωρ πᾶν δὶ δοῦϊνθ βρη ποιίῖοι, ἃ5. Μαύποοὶ γϑμανκ5. ΟἿ᾽ 

δηξήνωρ, φυξάνωρ, ἀγήνωρ. 
210. α6α: πουάηι αἰξοηίϊοηδηι. 
212. ϑ'οιπϑῖα, οομρᾶγθ5 Α]. 819, γόους ἔχειν (866. ποΐο). Ηρ. 1]. 18, 

495. αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον (εαοναηί). Τγηιη. 2, 7. τοῖο δὲ φόρ- 
μιγξ ... καναχὴν ἔχει ἱμερόεσσαν. τ ϑυ6 {Πὸ ᾿πδίνυιπιθηῦβ {ΠἸΘΙΉΒΘΙΥ 65 
ἄγ βαϊα ἔχειν βοὴν οὐ καναχήν. 

918. ΟΥ. (μα. Ο. 972. βλάστας ... εἶχον. ΑἸ580 Ἰποουΐ. ἰγγ. Βουρὶς. 118. 
νεύχυτα μέλεα. 

218, Ωιι. προβοᾷ γέ τοι μέγα (ον δεινόν). Ἡοπι. 1]. μ΄. 211. ὡς τώγε 
προβοῶντε μάχην ὦτρυνον ᾿Δχαιῶν. Ἡδ5γοΙ. προβοῶντες : προφωνοῦντες, 
ἐγκελευόμενοι. 

219. ἐὼ ξένοι] Ὑ76 οἴϊοη ἐπ ἃ 51 Πρ]6 ἴοοῦ οΟΥ ἃ τποποχηθίθι θ]φοθα 
“ρωίγα ηιοίγμηι" ἴῃ Οὐ Θοῖς 56 ΗΔ]. 

220, κάκ ποίας χϑονὸς ΜΝ δοκοίη γ. 0. 
θα εἰΐπον κάκ ποίας τύχης, οὐ ναυτίλῳ πλάτῃ. Τ)6 αιιϑϑύϊοι ἃ 5. ἴο 

{ποῖν οοιηπίγῃ 15 ριῦ ν, 222. ΟΥ 1896. ἐκ ϑείας τύχης. ἘΠ. 48. τέϑνηκ᾽ 
Ὀρέστης ἐξ ἀναγκαίας τύχης. (ΕΠ. ΚΠ. 1086. ὠνομάσϑης ἐκ τύχης ταύτης. 

222, ΘΌΡΡΙΥ εἶναι. ΟΥ̓, 78. 
228, Ἐπν. 1. Τ΄ 240. ποδαποί; τίνος γῆς σχῆμ᾽ ἔχουσιν οἵ ξένοι; 
284. ᾿οδὰ τὸ μὴ λαβεῖν. 
239, ἐγὼ γένος μέν εἶμι τῆς περιρρύτου Σκύρου] 50 Ποῖ. Οά. 14, 190. 

ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχομαι εὐρειάων. 1ὕ, 395. ἀτὰρ γενεήν γε [ε- 

λάμποδος ἔκγονος ἦεν. 
244 τήνδε γῆν] Οαυ. τῇδε γῆ. 
246, Ἐ]. 1020. οὐ γὰρ δὴ κενόν γ᾽ ἀφήσομεν. 
Φῦ8. ΟἹ, 416. ὡς μηκέτ᾽ ὄντα κεῖνον ἐν φάει νόει. Λαΐ, 1008. ὡς 

μὴ ᾿μπολήσων ἴσϑι τὴν ἐμὴν φρένα. «ἁπὰ οὐ (Εά. Τὰν. 848, 
δῦ. οὗ μηδὲ κληδὼν ...] Ομ) πη βαριὰ φιῖάφηι «ἰοηυηι 9 οΥυθηθνῖἑ (οί 

Ῥογυοηῖξ, νυ πῖοῖν ννουἹα θὸ οὗ οὐδὲ ...) οἷο. 
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2ῦ9. ἀεὶ τέϑηλε] Ῥουπὰρθ ἀξέ τὲ ϑάλλει. ΟἿ, ΕἸ. 260. 
9606. τῆς ... ἐχέδνης} Οὗ 1827. 
209. τῆς ποντίας] ὅ.Π01: τῆς παραϑαλασσίας. ὅτε ἀπὸ Χρύσης ἦλ- 

ϑον εἰς Δῆμνον. ΆΘΠποΘ Βαυιθμηθηη βαβρθοῖβ ὑπ6 5680]. πιπᾶογϑίοοα {Πι15 
οὗ ΟἸυγβα ἴῃ {ΠπῸ Ττοθᾶ, τπθηϑοηθᾶ. ἴῃ {π6 ΠΙαᾶ, πᾷ {πῶῤ ὁπ ἰγαδιοι 
τηϑ Ὁ πᾶν Ῥθθὴ {πῶῦ {πΠ6 ΟὙΘΘΚΒ βελ]θα αὖ ομοθθ ἰο ΤΊΟΥ 8ηα {Ποῦ ἰοοὶς 
ΘΟΌΏ56] Ὑνῖδ ἢ πὸ Αὐγιᾶδθ ἃ. ὕο ἰαἰκίηρ ὍϑοΙς ἃ μα Θχροβίηρ' οἷν ΠΟΙῸ ἴῃ ΒΟΙΠΘ. 
1518 πα: ὑγβθθβ οὗ ὑπο ὑγϑαϊθῖο [6 ὑΒ 1115 ἸΏΩΥ 6 ἔρυμα ἴῃ. 2ιὅν 2 01. 
Οἵ. ΕΡΡΒΕν Βγζ. Χρύση βαρυτόνως. ἡ πόλις τοῦ ̓ 4πόλλωνος ἐγγὺς “Λήμνου. 
Σοφοκλῆς Δημνίαις, Ὦ “Λῆμνε Χρύσης τ᾽ ἀγχιτέρμονες πάγοι. ὅ68ο0]. 1]. 
βε 299. ὅτι ἐν Δήμνῳ ἔμεινε καταλελειμμένος ὁ Φιλοκτήτης. οἵ δὲ νεώ- 
τεροι ἐν νησιδίῳ ἐρήμῳ. Ῥδιβεη. “Ατοδά, 1]. 588. Δήμνου πλοῦν ἀπεῖ- 
χεν οὐ πολὺν “Χρυσῆ (519) νῆσος, ἐν ἡ καὶ τῷ Φιλοχτήτῃ γενέσθαι συμ- 
φορὰν ἐκ τοῦ ὕδρου φασί. Δρρίδπ. ΜΙΐμτ. περὶ Αῆμνον ἐν ἐρήμῳ νήσῳ 

.. ἔνϑα δείκνυται βωμὸς Φιλοκτήτου καὶ χάλκεος ὄφις καὶ τόξα καὶ 
ϑιώμμε ταινίαις περίδετος, μήνυμα (μνημεῖα) τῆς ἐκείνου πάϑης. Τπεί. 
Δ Τιγο. 911. Αοοογαϊηρ' [0 5016 ϑοοοιπηῦβ ΟἿ ΠΘΙῸ τηθὺ ὙΥ1 Πῖ5. δοοϊαάθηΐ 
ποῦ ἴῃ ΟἾνυβθ, Ραῦ ἴῃ Τιθιηηο5 1561} (5601. οα 2617. 5610]. 1]. β΄. Τ25.). 

2711. ΤΠ6 ποιηϊηεθίνο ἄσμενοι τη ρθυαρ5 6 ἀοίθμπαοα. ΤΊΘΥ ψου]Ἱά 
Ρ8 οἹδαᾶ, Ῥῃπηοοίθίθβ ΒΌρΡροβθβ, ἴο δχθοῖιῖθ ὉΠ6 11 ΡΌΥΡΟΘ6 νΠθη Π6 τγὰ8 ἃ 5106, 
5. 10 τοῦ βανο [η6 αἸΒαρΡΎΘΘΘ 016 ὩΘοΘβϑι τ οἱ θιηρ]ουίηρ' [Ὁ706, 

Τιγϑίαθ 1. 18, ἐκάϑευδον ἄσμενος ἥκων ἐξ ἀγροῦ. 
912. ΟἿ, 1202. τάσδε πετρήρεις στέγας. 
210. ἀνάστασις, ἃ5 Πηάογ τϑιλδυτθ, Ἰηθῶηβ ὦ γίδίηρ τρ ἴγοτη ΟμΘ᾽ 5 

οι, ΒΘ ΠΘΥ ὉΠ6 Πὰβ βἱθρύ οὐ ποί. 
284. Δῦβοῖ, Εν, 287 Ν. ἄϑηρος ἡμέρα | κενὸν, πόνου πλουτοῦντ᾽ 

ἔπεμψεν ἐς δόμους. 
285. Νδιοῖ τϑαᾶβ διὰ πόνου, ς0]], 701. δύστηνε διὰ πόνων πάντων 

φανείς. Χρη. Ογγ. 4, 6, 6. διὰ πένϑους τὸν αἰῶνα διάγων. 

Ζὴ 5θθιηβ ἰοὸ ἜΠ εἸδηᾷ οαΐ Ῥοίουθ διά. τ ΕΘΗΒαΒ ὙΘΥΡΟΣΊΠῚ δῦ, ὕθηι- 
Ρὰβ ρΡοβϑὲ ἰθπιρτιβ δαρβιμ 6588) υὖ παρ᾽ ἦμαρ ἡμέρα ἀϊοϊϊαν Δ]. 41ῦ. 
Δίπά. 

281. 5. ΜδθΝ. Ἐν. 1. 11. διηκόνουν αὐτῷ. ΤΠΘορ]ι. Ομεν, ΧΙ. 
290. ὅ6101: ὁ ἐπισπώμενος τὴν νευρὰν (οουν. τῇ νευρᾷ ἴτοιῃη δα, ἴῃ 

νευροσπαδής)" διὰ γὰρ τῶν γλυφίδων ἔρχεται. 
20. ΡΥ Ὺ. 061. τάλαιναν δυστάλαινα καρδίαν ὥλλυτο. 
9296, 1. ἀλλ᾽ ἂν πέτρῳ πέτρον γε συντρίβων... Οὐ ἀλλ᾽ αἰὲν ἂν 

πυρεῖα συντρίβων ... Ἐλκτρίβειν ταθδηθ ἐο ροϊϊἴδ] Ἢ γεθϑίηφ, "ΤΊ ΘΟρΙιν. 
ῬοΙγΡ. Χ, 20. 2. 

298, Μαιμςοὶ ἀθηΐθθ ἐμὰν {Π15 15. ὃ “Ἰοοιιδ ΘΟΉΙηγιῖ5),) Το θυ ἱηρ' ὅο Ἐπιϑύ, 

8 Οἁ. ε΄. ὅ9. 
800. Αὐἱϑί, Ρ]. 964. φέρε νυν ... καλέσω τινά. Τῇ οοπδίχποίίοη. οἵ 

φέρε νἰ{Ππ {Π6 βθοομα ρϑύβοι οὐ {π6 β] πποίλνα 18. ΘΟΙΠΠΟ ΘΠΟΤΙΡῚ,, ὙΥ 11] 
{π6 βθοοῃᾶ 5ὸ γᾶχσο {παῦ 1 ἀοαθὺ τ θύμου Ὡπούμον ἱπϑύδημοθ οοα 6 ἔοπμπά. 

Ναποῖς [ο0 ᾿πο]]π65 ἴο μαάϑ'8. 
Ἐπιν. Τρ]ι. Δ. 1404. τὸ τῆς τύχης δὲ καὶ τὸ τῆς ϑεοῦ νοσεῖ. 
802. πλέων] ὅς. ναυβάτης (301), οΥ τις. 
804. ϑιυβροοίοα Ὀγ Βουρὶς. Ἡουννοσᾶθη, (Εχογο, Οὐῖῦ. Ρ. 1292.} ἀπα Ὑ θοῖς- 

Ιοΐῃ Ρ. 185. 85 ΒιΡΘΡἤποτι8 αἴζον 801. 
800. φΩιι. ἴσως (9]. τάχα, πᾷ {Πθη οὖν Ἰηβογίοα [0 βιρρουῦ {16 ΤΡΗ͂Ν 

τις ἄκων ἔσχε. ΟὕΒοῦνο {16 αἰῥουπαύϊοι οὐ {πὸ ἀουῖβὺ ἅμα ργθβοηΐ, ἔσχε... 
ἐλεοῦσι ... προσέδοσαν ... ϑέλει. 
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800. ἘΡΟΙ 5 ΤΙ. 549. Μοίῃ. ἤ πολλά γ᾽ ἐν μακρῷ χρόνῳ γίγνεται με- 
ταλλαγῇ πραγμάτων. Ζδ5ο!ι. Ῥέομι. 449. τὸν μακρὸν χρόνον | ἔφυρον εἰκῆ 
πάντα. (Εα. Ο. 1915. αἵ μακραὶ ἁμέραι. 

818. κακοῖσι] κόποισι ὙΥ Θοκ]οίῃ ρΡ. 49. 
9105.: ἘΠῚ 592. ταῦτ᾽ ... τῆς ϑυγατρὸς ἀντίποινα λαμβάνεις. 

816. αὖϑις ὙΥΘΟΚΙοΙη ρΡ. 17. 6011. Α]. 1086. 
811. ἔοικα] 1 56θηὶι 0 πιψδοῖ, 1 [66]. Τιαΐ. υἱάεον πιϊλῖ, (ΒᾺ. ᾿ὰ. 144. 
521. φα. δισσῶν. ΟἿ οπ 510. ; 
822. πανωλέϑροις} ῬοΥπδΡΒ ἴῃ ἂμ δούϊγθ 56η86, 85 ἴῃ Ἡδοτγοά. ΥἹ. 806, 

πανώλεϑρον κακόν. 
890. οι. Οἄ. ε΄. 37. τρηχεῖ΄, ἀλλ᾽ .«ἀγαϑὴ κουροτρόφος. ΟἿ 409. 
880. ὅο ΑἹ]. 1096. τοιαῦϑ' ἁμαρτάνουσιν ἐν λόγοις ἔπη. 
888. Χοι. Απᾶρ. 8, ὕ, 14. ἤλεγχον τὴν κύκλῳ πᾶσαν χώραν τίς 

ἑκάστη εἴη. 
845. Ττδη 5] φαϊϊψ ραϊπίοά. ὅθ ἘΒΙ]ονν8᾽ βίο Μίμοῦ ρΡ. 2. Οἵ Ἠογοά. 

ΠΙ. 88. νῆες μιλτηλοιφέες. Α5 αῤνμεω ἴο ὍΠπ πἀδβῖι8] ὈΊΔοΙς οοϊοιν (ἹΙ. β΄. ὅ56, 
μέλαιναι νῆςς οἴα.). 

Ησοπι. 1]. ξ΄. 280. ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι, ὄφρα καλέσσω. 
848. Ἑαᾳυϊναϊθπῦ το ταῦτα ἀκούσας οὐκ ἐπέσχον οἷο. 
849. Βυύιπηθπη τυῖ ἢ τθαβοη ΟΡ] θοὺβ ἴο {Ππ6 γϑρούϊιοη οὗ {Π6 ρυοποτῖ μ8. 
861. 9. οὐ γὰρ ἐν φάει. 
8ῦ8. Τ6 δηοϊθηῦ Ῥουρϑηηιμ οἵ Μυβία, δ ηα αἰἶθὸ {Π6 ὁπμ6 ἴῃ ΠΡΡΟῚ Τα] ν, 

ῬοΟ ποῦν οϑ] 164 δογραηιο, ἍΘΥΘ 50 6116 4 πὸ ἀοιθύ ἔγοιη {ποῖ οἱθναίθα 
βιθπαύϊοι οἡ Πρ Π1115, Οοιηρεαχο ὑπὸ αθυηθη 60. 

8ῦδ. δίταρο ΧΠ]Ὶ. ὅ95 Ὁ. τοῦ ᾿Ζ“χιλλέως καὶ ἵερόν ἐστι καὶ μνῆμα πρὸς 
τῷ Σιγείῳ. 90 Ὁ, 

ΟῚ ΑΥτϑι, ΕἸ Οὐδ: κατεκλίναμεν τὸν Πλοῦτον, ὥσπερ εἰκὸς ἦν. 

8600. Ῥουπὰρβ Μαρτίου οἱ Λάρτίου 5]οι]ἃ Θνου νου ΡῈ γϑϑίογθα [ῸΣ 
“Μαέρτου. ὙἼΠ6 ἢγβὺ 5υ1Π8}016 ἴῃ “αέρτης οὐρ]ιῦ, οπθ ὑοῦ {μῖη]ς, ἴο Β6 
5Πογί. 

861. ἐξανίσταμαι} 1 γἷδο ἴῃ {Π6 ἈΒΘΘΙΏΡΙΥ. 
811. 9. πλησίον δ᾽ ἐτύγχανε (91. ἐκύρει). 
916. κακοῖς τοῖς πᾶσι] Οἵ, 41. (Εα. Ἐ. 1288. 
8518. 1} ἄκουσεν οἵ. Αὐἱϑί, ϑβρ. 1484, ἀπεκρίνατο. Ἐςο]. 814. 

οὔδοξε. Ἐκ. 10. ἀμέ. Ἄδη. 597. ἄδωκας. 
819, Οιι. οὐκ ἡσϑ'᾽ ὅπου ᾽δει ο΄. 
982. καἀξονειδισϑ'είς] κἀξονειδίσας ΜΥΘΟΚΙΘΙη Ρ. 716, 601], 814 {. 
887. 5601: ἀταχτὰ ἐργαξόμενοι. 
889. ΟἿ, 241. 620. 1240. 
898. ὅανοϑη. 14, 298, “αμγμηὶ } φμοά Ἵαριδ οἱ για υοἷυϊέ Ῥαοίοϊμδ αγοηα." 

γιχρ. πη. Χ. 141. “ αοίοϊμδηιε ἰγγῖφαξ αἰθο (ρίπφμΐα ομϊέα). Αἴμοι. 2308 Ο. 
ἘΠΤΟσ Κ.. 10]. 

411. Λαερτίου 5ποι4 θὲ υβοδ]]οϑᾶ. Ὁ... “Μαξερτίου ἃ5 ἴῃ {π6 ρῥγϑοθά- 

ἴῃρ᾽ οἴαιιβα ὃ Τυδέως γόνος. 

418. Ἐπιν. Βδρομ, 8ῦ2. οὐ μὴ ϑελήσῃ (νι]ρ. ϑελήσει) ϑῆλυν ἐνδῦναι 
στολήν. 

421. τί δ᾽ ὃς παλαιὸς κἀγαϑὸς φίλος τ᾽ ἐμὸς νιυΐρ. 

Επι, ΑἸο, 912. σὺ δ᾽ εἶ παλαιὸς δεσπόταις ἐ ἐμοῖς φίλος. Ἰλοπι, Ρ. 1806. 
ἐραστὴν ... Νεαίρας ... παλαιόν. Αὐῖβῦ, ΑΘ. 220. τῶ παλαιῷ Πακρατίδη. 
(Πα. Ο. 112. οἷδε δή τινες ] χρόνῳ παλαιοί. 

Ααα, Δοβοῖ. ϑδρί. 00. σώφρων, δίκαιος, ἀγαϑὸς, εὐσεβὴς ἀνήρ. 
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428. 

ΑΘΘΌΕΝΌΑ. 

Οἱ .1406. ἐγὼ παρὼν ... εἴρξω πελάξειν. ΤΙΘ ΘΟ ιρ θη οἵ ὃς 
παρὴν ἰαΐο ὅσπερ ἣν ἡγοῦ] οατιθ8 α180 μόνος ἴο θὲ οπαμηρθα ἰο γόνος. 

4860. 

481. 

441. 

448. 

τρέσας. 
444, 

τοῦτ᾽] ταῦτ᾽ ΜΥδοΚΙοἴη Ρ. δῦ. 
αἵρεῖζ (μοῦ αἐρεῖ) Βαίζῃι. 
ΤῊ ΑἸΟοΒ Ὧο ποῦ τι88 {Π|6 ΡΥΘβθηΐ ἔρομαι. 
ΟΙΎ19.Σ ἐπείπερ εἰσάπαξ συνήνεσα. (Βᾶ, Ο. 1419. εἰσάπαξ 

Χρη, γι. 7, 4, 10. οὐκ εἴα ὁ παῖς, ἀλλ᾽ ἐκέλευεν εἴς. Ἐπ. 
Ογοὶ. 282. καὶ τόν γε τυρὸν οὐκ ἐῶντος (ἐμοῦ) ἤσϑιον. 

457. 

400. 

481, 
οἴο. 

482. 

δεινὸς Βιυύί. ΜΥ ΘοΚΙοῖη Ρ. 456. Οὗ 440. 
Οἵ. 1400. καιρὸς καὶ πλοῦς (Ὁ) οἷο. 
ΑΥμθη. 209 Α. σίτον δὲ ἐνεβάλλοντο εἰς τὴν ναῦν μυριάδες 

Οὗ Ἐπι. Βδροι, 1881. ἔλθοιμι δ᾽ ὅπου ] μήτε Κιϑαιρὼν μιαρός 
αὖ ἐσίδοι, οἷο. 

488. ΤἼι6 ὑγ6 γοϑα]ηΡ᾽, 1 πον 566, τητιϑ Ρο τὸν ἐμὸν, δι ν6 Τταητιϑῖ 
γ ΣΕ ἃ ΘΟ] 9 αθον ἔσται, οοπηθοίίηρ' πατρί μ᾽ ὡς δείξης φίλῳ νι πρὸς 
οἶκον ἔχσωσόν μ᾽ ἄγων: ἴογυ Ῥμι]Ποοίθίθα 5011 ΟΠ Υσθ5 {πὸ ηοίΐίϊοη {πεΐ 

Νοορίο]θητιβ. γν 111 ΠΙΠ561 ΘΟΏΥΘΥ τη αἰγθοῦ το Πῖ5. [0 Π6 15. ΔΡοᾶθ, 
492. Αἴξου ἔσται νγ8 5μοι]4 τηϑυὶς ἃ ΘΟ] οι, ὑπ ννογᾶβ ἢ πρὸς τὰ Χαλκ. 

10 ἔσται Ραϊηρ' ΘΟΠΒΙΔοΥϑα ῬΔΥΘΏΠΠΘΙΙΟ, 
490. 

498. 

μονέστατον λόγον. 
ὅ02. 
ὅ0 7. 
ὅ20. 
592. 

ὅ38. 

ὕ99. 
ζ΄. 840. ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἀρήϊα τεύχεα δύω. 

ΟΕ, ὅθ8. πῶς ... οὐκ αὐτάγγελος | πλεῖν ἦν ἕτοιμος : 
οἶμαι] οἴμοι τ κε τις Ρ.- ὕθ, 6011, 808. οἵ δ᾽ εἶπον, οἴμοι, τλη- 

Τρ ΠΥ. 
πάντ᾽ ἄδηλα Βετρῖκ, ΨΥ δοΚ] οἴη ρ. 4. 
ἔλεξεν] ἔδειξεν ΥΘΟΚΙΘΙη ῥ. 44. 
Οὐ, οα (Βα. ᾿. 719. ὑπερπλησϑεὶς μέϑης (μέϑῃ 1,. ρτ. πι.). 
5ο ἔνορκον τινὰ ϑέσϑαι 811. 
προὔμαϑον)] Οοιηραγα προδιδάσκειν 101ὅ. ΑἹ. 168. Τὰ. 081. 
Ἐπιν. ΗρρΡ. ὅ671. ἐπίσχετ᾽ αὐδὴν τῶν ἔσωϑεν ἐκμάϑω. Ἤομιι. 1]. 

΄ 11. ϑάπτε με ψ΄. 
ὅττι τάχιστα, πύλας ᾿Δἴδαο περήσω. 

040. 

δῦθ. 

δῦ9. 

ῦ02. 
Ἀοδιηδ5 

10. 
712. 

89. 

πληϑῦύυς. 
90. 

598. 

κήσειν, 

δῆμος. 
94. 

ὕ98 

ἀλλόϑρους] ἄλλοϑ'εν ΝΥ ΘοΙκ]οῖη Ρ. ὅ8, 
5. Ῥοῖ. Ἐρίβι. 11. ὃ. 8. οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ. 
ἅπερ ὑπέδειξας (οΥ ἐν.) ΝΥ δοκοίη ν. 44. 
“ΥΡμΙοου 5. Ἰηθη ῖοηβ Ὀοίῃ ν. 1710. ὡ πα ᾧ, Οὐδ ρου ΧΠῚ, 518, 

15. τηθηθ]ομθᾶ ἴῃ . ΟΔ]. 1. 481. «πᾶ σιγρ. ΖΦ π, 11. 202. Μ΄) αἰ. 
κεῖνός γ᾽ ἐπ᾽ ἄλλον ...1 Ῥουίαρ5 κεῖνος μετ᾽ ἄλλον ... 
οὖν Ῥίβδοη, Υ βοκ]οίη ρ. δῦ. 
ΕἘῸΣ κείνων αἴϊον στρατῷ οἵ. Ἡοπι. 1]. β΄. 218. ὡς φάσαν ἡ 

ϑοῦ τοι λέγων (κε 5άπε, 564 Ἰοψμθ7}) ὙΝ ϑοἰκΙοίῃ Ρ. 02. 
Χοβορβοη ΘΙ]. 2, 1, 48. ὀμόσαντες ὅρκους, ῇ μὴν μὴ μνησικα- 

ἔτι χαὶ νῦν ὁμοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένει ὃ 

πρὸς ἰσχύος χρᾶτος] 1. 4. πρὸς βίαν. οἱ οα 104. 
ΤΣ, (Εα, Ε. 861. ὥστ᾽ οὐχὶ μαντείας γ᾽ ἂν οὔτε τῇδ᾽ ἐγὼ] βλέ- 

ψαιμ᾽ ἂν εἵνεκ᾽ οἷο. Ἁ 

024. 

χεῦ τοι 

042. 

οῦ0. 

Οὲ Ἡρτγοῦ. 1], 62. εἰ μέν νυν οἵ τεϑνεῶτες ἀνεστέασι, προσδέ- 
καὶ ᾿Δστυάγεα τὸν Μῆδον ἐπαναστήσεσϑιαι. 
οὐκ ἄρ ἅμα νος ὙΥ δοκίϑίῃ ρ". 40. 
πόδα ἴον πάνυ ΤΑῚ γΥφοϊ θη ρΡ. 86, 
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ΖὈΠ18η. ἮΝ, Ἂ: ΧΗ͂Ι. 0. τὴν φλεγμονὴν πραὔνουσιν ὕεια χρέα ... 
: ἐντιϑέντες. ΧΙ]. 44. ἡ μὲν ὀργὴ πραῦὔνεται. Τῖοεθανοῖ. ΕῪ. 60, 11. τού- 
τον δὲ ἡ μὲν δίξα τριφϑεῖσα λεία καὶ καταπλασϑεῖσα τῶν ποδαγρών- 

των τοὺς πόνους ἀφίστησι καὶ κωλύει τὰ νεῦρα φλεγμαίνειν. 
610. ΑΡοΠοά. ἹΠΕ  7, μηδενὸς δὲ τοῦτο πράττειν ἐθέλοντος Ποίας 

παριὼν κατὰ ξήτησιν ποιμνίων ὑφῆψε. τούτῳ καὶ τὰ τόξα ἐδωρήσατο 
Ἡρακλῆς. ΤΟ Ὁ. 1..98; οὐδενὸς δὲ τολμῶντος ὑπακοῦσαι μόνος Φι- 

λοκτήτης ἐπείσϑη. λαβὼν δὲ τῆς ὑπουργίας χάριν τὴν τῶν τόξων δωρεὰν 
ἦψε τὴν πυράν. Βεῖον 720. ἥ 

011--3. ΥΘοΚΙθῖη ἀϑϑῖρη5 ὕπ656 ὉΠγ66 11π65 ἴο Νορορῦ,, γϑίθυυϊηρ' εὺ πα- 

ϑὼν ἴο νι ποῦ ͵β5 5814 ν. 668--Ο. 
012, ΕῸν εὖ παϑὼν ἜΡΘηΡ6] (ΡΊΗ]ΟΙ. Υ Ρ. 9292) γοιιᾶβ οὐ παϑὼν (56. 

εὖ). Ῥουμᾶρ5 τἰρ ον, ἘποῸρΝ μὴ παϑὼν δἴου ὅστις 566 1Ὼ5 ὙδῦΠΘ. Ὑδαι γᾶ, 
6160. ὙΠ ΈΟΥΝ Π.. 10:47. οὐ γάρ πω ἰδόμην οὐδ᾽ ἔκλυον αὐδήσαντος, ] 

ἄνδρ᾽ ἕνα τοσσάδε μέρμερ᾽ ἐπ᾽ ἤματι μητίσασϑαι. ῬΙδαίιΒ. ΒδΘΟΙ. ὅ. 
“ ἴαποηι αμαϊυϊ ζιιῖδδ6. «ργληιποϑὶϑδίηιμηι ----, υϑγηι ἤϊΐο {)]1α θηὰ πηι α(ἰλεῖ  5 66 8 

απέεοοαιὶί".᾽ Ναμκοίς, 
ΟΤ7. Ἰποοτῦ. Αἴπθη. 168 Ε΄ Πυϑαγόρου πελάτᾳ. 
018. Ἰξίονα 15 ἃ 91ο55. ΟἿ ὁπ ΤΥ. 804. 840. ΕἸ. 1390. “(("α.: Ὁ. 697. 
687. τὸ δὲ (510) ... Βαίίτη. τὸ δ᾽ αὖ ϑαῦμά ε᾽᾽ ἔχει Δ ΘοΚΙοῖι ν. δ0 

Οὗ, Ηοπι. 1]. ω΄. 482. ϑάμβος δ᾽ ἔχε πάντας ᾿ἡχαιούς. γ΄. 342. 
089. ϑ΄ο]ο Β[ΟΡ. ἢ: 1ῦ: λάμπει δ᾽ ἠελίοιο μένος οἷο. 
690. Ωιι. τότ᾽ (οΥ ποτ) ἔσχεν. Οἵ τέτληκεν. 
098. Ἐρίρυ. ἂρ. δια: καὶ λέϑον ἀντιτύπῳ Ἀρούματι πυρσοτύχον. 
6099. εἴ τιν᾽ ... 8150 Βαίίηι. υ. κατευνάσαι, εἴ πού τῷ τάχ᾽ ἐμπέσοι 

(ον εἴ τῳ ἐμπέσοι ποϑί). ΟἿ, 44. ἢ φύλλον εἴ τι νώδυνον κατεῖδέ που. 
101. Αὐἱδί. Αν. 1874. πέτομαι δ᾽ ὁδὸν ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλαν μελέων. 
τοῦ. Οἵ. (Βα, ΒΕ. 270. ἄροτον (5610]: καρπόν). 
111. πτανῶν (1. 6. ὀρνέων, ΑἹ. 108.) ἑοῖς ΝΥ ΘΟΚΙοῖπ ρΡ. 80. 
1160, ποτὸν οοπ]. ΒΙΠΘΌΘοΙς. 
111. Ζβοι. Οἷι. 280. ἐκ σκότῳ νωμῶντ᾽ ὀφρῦν. 
128. πλάϑη, δέμας ϑείῳ ... ΝΥ ΘοκΙεἴη ρΡ. 718. ““ πᾶσιν τος τηϑίγτο πὸ 

5ΘΠΒΠὶ ϑιοφοτμμλο 8 ἔτ1ΠῈ.᾽᾽ ΔΡοΙΠοά. 1. {. ΚΟ καιομένης δὲ τῆς πυρᾶς λέ- 
γεται νέφος ὑποστὰν μετὰ βροντῆς αὐτὸν εἰς οὐρανὸν ἀναπέμψαι. 

112. σαυτόν] ΜῊ 5Ποι] ΤΠΘῪ ννῖβ [0 9180 Νϑορίοϊθμηιβ 9 Γ ΒΈΡΡΟΒθ, 
ὁπ. ϑοοοππῦ οὗ [15 Θρραύθηῦ ᾿ηὐοπθοη ἴο ΘΟΠΥΘΥ ΡΙ]οοίοίο ἴο ἢῖ5 παῦϊνθ 
Ἰαπᾶ, ᾿πβίθαα οἵ ἴο Του. Βιιῦ ον νγοι] ἔποὺ πανὸ αἰβοονουθα {πῶ τη- 
ἰϑηίῖοι ὃ 

111. πολύπον᾽] Π᾽βαδίγοιιδ, ἃ5. ὍΠΟΥ νου ἐο ὈΟΌΠ {Ππ6ῖν ρχθβοηὺ ἀπ Ἰαἴα 
ΟΥΤΠΘΥ. 

182. Οὐ μὴ ἢδ᾽ ἀτελὴς εὐχή. 
186. ἐργάσει] ἐργάξει ΜΥ δοκΙ]οἴη ρΡ. 38. 
192. Λοβοι. Αρ. 799. δῆγμα δὲ λύπης οὐδὲν ἐφ᾽ ἧπαρ προσικνεῖται. 
820, ὡς ἂν ...] ἕως ἂν (ἄμηι οὐδεονηιίδοαί) ... ΜΝ Θοκ]οίη ρ. 17. 
842, εἶτ᾽ ΜΝ οοΚΙοίη ρῥ. 58. 
804. ΑΙ {Π15 νϑύβθ ΒουρῚς βιιβρθοῖβ πῶΐ ἴοτν ἐοίγεαπηθίθυβ, ηϑν ΘΚ Ἶηρ; 

ἴο 889---42, πᾶνθ 5110 ουΐ. 
8511. μεῖναι 1 γαΐπον Βιιβρθοῖ. 
819. ῬΙΟΏΥΒ. ΒΌΟΡ. 10ῦ, 2. ἐν ἀσφαλεῖ. 
519. σύ μ᾽ αὐτὸς ἀρον] ῬΙΠοοιοίο5. Ὀ145 Νορίο]θηητ5. ΠῚ ἢΐπι τ Τιϊμι- 

5617, ἃ5. Ππ 15 το ποίαπί ἤὸ οα86. ἀπο γάησο τὸ πὸ οὐον ἴῃ ΘΑΥΥ ν πρ' ΠΪΠ 
ἴο πὸ 5110 (881. 890Ο---1,). 

ΒΏΛΥΡΕΒ, ΞΟΡΠΟΟοΙ͂ΟΝ, 20 
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880. ΕῸΣ ποτὲ σὰ βου], 1 {πῖη]ς, οουγθοῦ πόδα. ΟἿ 1801. μέϑες μὲ 
. χεῖρα. 

881. οἴσουσι σ᾽ οἵδε! 1 6, ΜὙ1Π1 ΟΔΥΥΥ γοῖι ἴο πὸ 53Πὶρ. ΤΠΠ1655 νῖθ ἀγ8 
ἴο γτϑαᾶ ἀροῦσί σ᾽ οἵδε, 

889, ὥσπερ νοεῖς} ““5 γοῖι ριῦροξο, δια βιιρροβῇ, [ἢ Δ] πίοι το Νοορίο- 
Ἰθπιτιβθ᾽ τνουᾶβ 886. νῦν δ᾽ αἶρε σαυτόν. Τῇο αἰξουπαῖῖνο ρυοροβοϑᾶ ἰοὸ ΡῬΆΏΪΠ]. 
ἰβ ΘΙ ΠΟΥ [0 αἶ886 (ΟΥὁ θ6 γ83 1564) δ ηα τηδϊτο {Ππ6 θοϑὺ οὗ ιἷθ νὰν ἴο {π6 5}1ρ. 
ΟΥ 6156 ἴο 6 οαὐγϊθα ἐποῦθ Ὺ {ΠῸ6 5}10Ρ᾽5 ὀοιηραηγ. Ῥμϊ]οοίοίθβ ρυθίδυ 5 {116 
ΤΟΥΠΊΘΥ, ὃ5. 655 ΚΟΥ ἴο ρῖν ἔγοιθ]θ. ΤΠ 15. πὸ αἰ Ποῖα] ἀθροι {1160 

Ραβδαρο. 
899. Οὐ, ΑἹ. 814. ἐν τῷ πράγματος κυροῖ ποτε. 9ὕ4. ποῦ μοι γῆς κυ- 

ροὲ τῆς Τρωάδος. 

907. 9. οὐ τοῦτ᾽ ... ὀκνῶ. 
939. ἀνακλαύσομαι οοη]. Υ̓ ΘοἸκ]οἴη Ρ. 138. 
940, ἐλὼν μ᾽ ... ἄγει Βευίίπι. 
950. Οὗ, ΕἸ. 411. συγγένεσϑέ μοι ἀλλὰ νῦν. 1018, Τὰ΄. 201. 
θῦθ. τοῖσδ᾽ ἔτ᾽ 4150 δοκοίη ρ. 88. 
907. ΤῬΙοεθαγοι, ΕἾ. ὅ9, 34. πάντες ἁλιεῖς, ἀπ᾿ ἀγκίστρων καὶ ἰχϑύων 

οον τὸν βίον ἔχοντες. 
900, οὐ νῦν πρῶτον ...] Επν, Μοά, 298, οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλὰ πολλά- 

διε Δ. Σ. ΠΡ] 957. ΠΠΠ. 1 039: 
984. τολμήστατε Βιιΐίπι. 
Θ987. Α ῬΙΟΠΙΟΠΓΟΙΥ 8150 οἱ ΤιθΙηΠ05 νγὰβ ο}164. Ἡφαιστία (δῥθρ!ι. ἴῃ 

Χρύση. Ἐπι80. δ 1]. α΄.). 
1008. ξυλλάβετ᾽ ἀρ᾽ αὐτὸν ὙΥοοΚΙοΐη ρῥ. 88. 
1018. “ῬΙαΙ. Εορ. ΥἹΙ. ὅ19 Δ. Ἃ οὔπω ἐννενόηχας τῶν λεγομένων 

πονηρῶν μὲν σοφῶν δὲ ὡς δριμὺ μὲν βλέπει τὸ ψυχάριον καὶ ὀξέως 
διορᾷ πάντα ἐφ᾽ ἃ τέτραπται, ὡς οὐ φαύλην ἔχον τὴν ὄψιν κακίᾳ δ᾽ 
ἠναγκασμένον ὑπηρετεῖν, ὥστε ὅσῳ ἂν ὀξύτερον βλέπῃ, τοσούτῳ πλείω 
κακὰ ἐργαζόμενον: Μιδρν. 

1082. εἴσεσϑ'᾽ ἴον εὐξεσϑ'᾽ ὙΝ ΘοΚΙοίη Ρ. 51. 
1038. 1 πλεύσαντος Ὀδ οογγθοῖ, ἐγϑη5]αῖ6, ἡ 1 5οἐ 5αἷϊ (υϊΠι γοιι). ΟἿ, 1097. 
1039. Α οἰγδηρο Δ ηα 51 ΠΡ 81 ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΏ. 
1040. ΑΡΟ]]. Βι. 11. 1124, ἀντόμεϑα πρὸς Ζηνὸς ἐποψίου. 
1041. Ἐπ᾿. Μρᾶ, 908. ἔγνω δὲ τὴν νικωσὰν ἀλλὰ τῷ χρόνῳ. 
1048, Οἷ. 4158. Ηομι. Οά. 9, 459: 
1048. ἑνὸς καιρὸς λόγου ΥΘοΚΙΘίη ρΡ. 18. Βομϊ 4150 (ὅσια, 1. 80) 

ΘΟΠ θη 5 ἴΠπ86 ΘΟΙΠΟΠ. Ὑθϑα]ηρ', 
1085. Ἐπιν. ΕἾ. 697, ὅ Ν. ξύνοιδ᾽ ὁ ὄρος Παρϑένιον. 
1108. ΕῸΣ [π6 5πογΐύ ἤπα] 5. ΠᾺ0]6 ἴῃ ὕστερον οὗ. ου 184: (6. Οὐ 1592. 
1184. ἘπΙΡΟΙΙ5 Ἰ. ῦ49. Μοΐηῃ. ἦ πολλά γ᾽ ἐν μακρῷ χρόνῳ γίγνεται 

μεταλλαγῇ πραγμάτων. 
1185. ἑλέσσει 4150 ὙΥ̓ΘοΚΙοίη ρ. 50. 
1108. ἀλλ᾽ ἀνέδην, ὅτε χῶρος ἐρύκεται ..., ἕρπετε ΑΝ ΦοἸκ]οἴα ρΡ. ὕ4. 
1104. ΕῸΣ πελάταν οἴ. 6717. τὸν πελάταν λέκτρων οἷο, 
110. ἐπὶ σοὶ «180 ὙΥ̓ ΘοἸκ]οῖη Ρ. 84. 
1174. 9. εἴ μ᾽ ἐς τὰν ... γᾶν ἤλπισας ἄξειν. 

1199. τι. βρονταῖς αὑτοῦ. 
1207. κρᾶτ᾽ ἀπὸ τᾷδε καὶ ἄρϑρα τέμω χερὶ ΨΥ ΘοΙ]οίη μ, 20. 
1990, σπεύδοντα ἴον στείχοντα ΜΝ ΘοκΚΙοῖη ρΡ. 72. 
124͵ δρασεέεις) Τιαῦ. πιοϊ γα. --- Δὶ, 820, καὶ δῆλός ἐστιν ὥς τι δρα- 

σείων κακόν. ΑΡογο 1001. τί δ᾽ ἐργασείεις; 
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1940, σὼν σοφῶν ΝΥ δοΚΙοῖη Ρ. ὕῦ. Βι {π6 νΈο 16. οὁδηποῦ ΡΟΒΒΙΡΙγ 
Ὀ6 οταῖτ6α. 

1954. ἴτω οοπ)]. ΝΥ ΘΟ] θη Ρ. δῦ, 6011. 120. Δπί, 1329. 
1959--- 78. ὙΥΘοΚΙοίη Ρ. 119 οομπαθηιη5. {Π|656. Ἰἰη65. ἐ5. δ 1 θυ Ροϊ]αίίοῃ, 

Ὧο ἴοϑϑ ὑβᾶη {π0 Ιαϑὲ 90 Ἰπθ5 οἱ {πὸ ῬΙ]]οοίοίοϑ, ἀμα {π6 ἰαρὺ 22. οἱ {ΠπῸ 

Ιθδοοῖδο, 

1065. ΘΕ ΩΣ. ἐν κατηρεφεῖ πέτρᾳ. 
1200. κλέπτοντες κακὰ ΝΥ ΘοΚΙοἴα ρῥ. 47, 901]. Α]. 1187, πόλλ᾽ ἂν κα- 

᾿λῶς λάϑρα σὺ κλέψειας κακά. 

1801. ὅ0ο ἴῃ Ποιμου, τὸν δὲ σκότος ὕσο᾽ ἐκάλυψεν. ΟἿ, (Βα. Ἐ. Τι7. 

1808. Ἐπιν. ΗΙΡρ. 1207. ΤΟ ρθε" 
1808. τὰ μέν νυν τόξ᾽ ΜΥ δοκΙοίη, Ῥευπαρβ τὰ μὲν σὰ τόξ΄. 
1319. ξώντων 9᾽ ... νῦν τε Βαίίῃι. 
1318. Ἐπιγ. Ιου. 181. οἷς δ᾽ ἔγκειμαι μόχϑοις, Φοίβῳ δουλεύσω. 
1899, Ῥουαρ5. σοὶ οϑηθ ἴσοι σοι τυ θη οὐον εὔνοιαν τὸ ἰπάϊοιίο δὖ- 

σοιαν ἃ5 ὕπ6 ἔστι γϑϑαϊηρ,, 
1328. Τταρ. ἴπο, ΕὟ. 92 7. ὃς τόνδ᾽ ἔχεις τὸν σηχὸν, ἵλεως γενοῦ. 
1380. Οἵ. ΑἹ. 1117. (Ε4, Ο. 1861. 
1884, Ἐπιν. ΑΙο. 381. χρόνος μαλάξει σὲ ((ΐηιδ υοἱϊ! ἀδϑασε ἐμῳ φγίο ). 

ΤῊη6 ρίγαθθ μαλαάσσεσϑαί τινος 5665 ᾿παοίρηβι 16. Να σαπηοῦ ΘΟΙΏΡΑΙΘ 
κουφίζεσϑαΐί τινος. 

1381. ἀνὴρ γὰρ ἔστιν ἥμιν ὙΥ βοκίθίηῃ Ρ. 02. 

1858. Οἷ, 1007. (Βα. Ἡς 1487. 

1804. 616, “Οχὐ ὦ ... ἀνασχήσεσϑε οίο.ἢ 
1862. ὅο Λϑβοῖι, Ἐχοτη- 8. Ἥφαιστε, σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολάς. 

Ῥουῖαρβ καὶ τοῦτ᾽ ἔγωγε ϑαυμάσας ἔχω σέϑεν. 
1864. Οὗ (Εἅ. Ο. 268. κἄμοιγε ποῦ ταῦτ᾽ ἔστιν (παρ᾽ ὑμῶν), οἵτινες 

βάϑρων | ἐκ τῶνδέ μ᾽ ἐξάραντες ἐξελαύνετε: 
181τῦ. ἀνδρὸς τοῦδε) ΗΘ τηθϑηβ Πἰιη561. ὅο Ηον. δεῖ, 1. 9. 47. “Πιρις 

ἠοηιΐγιθηι υδἴϊο65 δὲ ἐγαάονο.ἢ 

39. ΟἹ ἡ Ἔν. 584..8710: (Βα. Ἢ. 297. 
1888. ὠφελουμένων ὙΥΘοΚΙοῖμι Ρ, Τ0. 
1885. μοι Βα, σοὶ ᾿γὼ ΛΝ βοκίοῖῃ Ῥ. 8. 
1389. Οἱ. (Εἅ. Νὰ. δθῦ, ἐμνήσατ᾽ οὖν ἐμοῦ τι τῷ τότ᾽ ἐν χρόνω: Ὶ 

ΚΡ. οὔκουν (οὐ δῆτ᾽ 3) ἐμοῦ γ᾽ ἑστῶτος οὐδαμοῦ πέλας. , 
1411, (μα. Π. 408, Ἡδτγοά. 111. 36. ἣν δὲ ἁμάρτω, φάναι. με μὴ σωφρο- 

νέειν. ΤΠ ΘοοΥ, 22, ὅ6. ϑάρσει. μήτ᾽ ἀδίκους μήτ᾽ ἐξ ἀδίκων. φαϑὶ λεύσσειν. 
1410, ὅο ἐξερύκειν τι 428, 
1420. ἀϑάνατον ... εἶδος ΝΥ δοΚΙοίη Ρ. 19, Ὀθοδιιβο οἵ {Π6 ἔο]]Ουνῖηρ' νυ οὐ 5 

ὡς πάρεσϑ' ὁρᾶν. 
1422, Οἱ, 120. εὐδαίμων ἀνύσει καὶ μέγας ἐκ κείνων. 
1481. Οἵ. 1428, τὸ Τρωϊκὸν πόλισμα. Δ]. 5602. τὰ Τρωϊκὰ πεδία. 
1481, Υυπάον Ρ]δοθ5. ἃ οομημηδ, οἴου μνημεῖα ἃ5. Μ611] 8 στρατοῦ, «πὰ 

ΘΧΡΙαἰηΒ: “φιαθ Ὁ670 8ροῖϊα αὖ εὐογοίίι ἀροορογῖδ, μὲ δἵηί ἐδίογιε τι δ ΟΥ̓) ηϊΟ- 
πμηιθηΐα, θα αὐ γοριηι πιθιγὶ αὐαμο᾽. ἘΡΆΕΥ, 1 {πτηἰς, 1 πὸ οομοι γϑϑ- 

ἴηρ' θὲ βοιῃᾷ: Ρυύ τοῦδε τοῦ στρατοῦ ἰ5 ῬΥΟΡΆΌΙΥ σουτιρί. 
1442. -Δ, Οοπάριηποα 4180 ὈγῪ ὙΥ θοκ]οίη. 
1.15. Δα Αὐιϑα. 1:1. }.. 1098. Τῇ ΤΙ. ἢ, 
1450. ΟΥ. καέριος ἐς πλοῦν | ὅδ᾽ ἐπείγει γὰρ οἷο. 
1440. ΟἿ, 600. Πομι. Οα, ρ΄. 112. ἐλϑόντα χρόνιον. 
1401. ΗΒ Β, Μυκεῖον ποτὸν: ἀπὸ κρήνης τῆς ὑπὸ ᾿ἀπόλλωνος 

εὑρεϑείσης, ὑπὸ λύκων πινομένης, ἀπὸ οἴνου καὶ μέλιτος. ζδπο}. ΠΥ, 99. 



08 ἈΑΘΌΕΝΘΌΑ. 

“Μυκεῖον ποτόν . ἤτοι ἀπὸ κρήνης τῆς ἀπὸ ᾿“πόλλωνος ἐτίϑει (εὑρεϑεί- 
σης ἢ) καὶ τόπου. προπερισπωμένως δέ. ἦσαν δὲ ἀναδοϑ'εἴσαι χρῆναι ἡ᾿ 
μὲν οἴνου, ἡ δὲ μέλιτος, ἐν αἷς συνέβαινε τὰ πτηνὰ προσίξειν καὶ το- 
ξεύεσϑαι. ΜΥΠΟΝ ἀσοοπηΐβ, μι Ππουΐο πποχρ] απο ὈΥ͂ ΔΠΥῪ,, 566 πὶ ἴ0 ὙΘῖῈῚ ἴὸ 
πὸ ΤᾺ 016 οἵ ῬμμΠοοίθίοβ ἴῃ θη ΠΟ8, ῬΘΥΠΔΡΒ. ἃ 5. χϑρυθβοηϊθα Ὁ. ΑΘΒΟΒΥ 5 
οὐ Ἐπιυ ΡΙο5, 

1405. φα. καί μ᾽ ἀ  ΧΩΝΣ πέμψαι... 
1406. Οἵ, Αοβοῃ. ππιη. 1040. Παλλάδος ἀστοῖσι Ζεὺς πανόπτας | οὔ- 

τω [Μοῖρα τε συγκατέβα (- βαν Ὁ). 
1461. Αἴδουῦ νπαῦ τγθ γοδα ν. 710, λεύσσων δ᾽ ὅπου γνοίη στατὸν εἰς 

ὕδωρ ἀεὶ προσενώμα, 106 566Π15 5.8 ΡῈ ἰὸ πα ΠΟΥΘ τηθηΐοη τηδ4θ οὗ {Π056 
Βοννῖηρ' ΒρυϊηρΒ (οἵ, 21. ποτὸν κρηναῖον). γα. τητδὺ βιρροβθ {πῶῤ Ππ|656 
ΒΡΙΙΠΡΒ 676 118 }0]6 ἴο [811 ἴῃ αΥῪ τνθαῦπον, μη τ νου] πᾶν το ἀοροπᾶ 
ΟΥ̓Υ ἢ ΟΥ̓ Βίαρηθϑηΐ τνεαΐθυ. Ῥ.Ι]οοίθίθο ἴοο τηϊρηῦ παν πᾶ αἰ ΠΟΌ]Γν ΤὙΌτη 
[15 ἸδΘ η655 ἴῃ ρΘῦηρ' ἴο {Πθιὰ, ν Πθ {πιγβύνυ. 

1408. ΘοκΚΙοῖπ Ρ. 174. [Π1πκ5 ὑπ656 νου αβ ἈΡΡΙ1ΟΔ]6 ποιῖπου τὸ Ζθιιβ 
ἼΟΥ ἴο ΗΘΥΔΚΙ65. 

1466. ὙΥΦοΚΙοΐη ρ. 1714. οχρ]οῖηβ ἀμέμπτως τοἰδδμοι τοργοαοῖι ἴον Ἰιῖ5 
ὩΡΡαγΘηῦ ᾿πΟΟ ΒΒ ΠΟΥ ἴῃ τ Όπχ ΐηρ᾽ [0 ΤΥΟΥ μα {π6 Αἰτ]άδθ αὐ 6. {116 ΤΠ ΠΥ 
τπγθεῖβ ἀροϊηδὺ ὕΠ6 Ἰαλίου π6 δα Ὅθθη Πθεαχα το αὐΐοι. 

1410. Ιου ὉΠ] η]κ5. {πΠ6 τηθηΐοη οἵ {π6 ΝΥΡΙΒ. ΠΘὺ 6 ̓πορρουίιηθ, ἐ8 
πανίηρ' ποιῃίηρ' τὼ Ὧο νυ ὅπ βίαΐθ οὗ 16 υνυνἱηᾶθ. Ζθιβ οὐ Ῥοβϑίοῃ 
γα Ποὺ 5Πο πα μᾶνο θθθη ἰηνοἶκϑά. 
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